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หน่วยที่ 1 
หลักการ แนวคิด กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 
หลักการและแนวคิด 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นภาระหน้าท่ีหลกัอย่างหนึ่งของสถานศึกษาท่ีต้องมุ่งเน้นพฒันาระบบ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน มุ่งสง่เสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลกัการการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการมีสว่นร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา 

นอกจากนีก้ารบริหารงานโดยใช้หลกั PDCA นบัเป็นสิง่ส าคญัในการท างาน ซึง่ทกุหนว่ยงานจ าเป็นต้องมี
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการด้านการวางแผน (P) ให้ผู้ปฏิบติัการน าแผนไปใช้ (D) มีผู้ตรวจสอบและมี
ระบบตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ (C) สดุท้ายคือการประเมินผลเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไข (A) เพื่อให้การ
ด าเนินงานในด้านตา่งๆ มีประสทิธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ยงัสามารถน าข้อผิดพลาดต่างๆ มา
ปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งขึน้และสามารถตอบสนองได้ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

ดงันัน้ ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จึงได้ตัง้กลุม่งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
(Planning and educational quality assurance Group) ขึน้มาโดยให้เป็นกลุม่งานพิเศษ ไม่ขึน้ตรงกับฝ่ายใดๆ 
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารและผู้ อ านวยการและเป็นกลุ่มงานท่ีสามารถท าการตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรฝ่ายตา่งๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ 

 
วิสัยทัศน์ 

ศึกษาและวางแผนระบบการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด มีระบบการตรวจสอบอย่างเป็นขัน้ตอน สถานศึกษา
สามารถรับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้ก าหนด 
 
พันธกิจ 

1.สง่เสริมและพฒันา ด้านแผนงานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2.สง่เสริมและพฒันาการด าเนินงานภายในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
3.สง่เสริมและพฒันาสถานศกึษาให้สามารถรับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาได้ตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัท าการติดตามและการประเมินผลแผน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 
 พฒันาและปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่   3 
 พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 1. งานแผนงาน 
  1.1  วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ส านกังานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารสถานศกึษา ดงันี ้

  1.1.1 จดัท ารายงานประเมินตนเอง 
  1.1.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของวิทยาลยัฯ 
  1.1.3 จดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ระยะ 3 ปี 
 1.2 น าเสนอแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
 1.3 จดัท าเอกสารแบบฟอร์มตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 1.4 ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ

วิทยาลยัฯ 
 1.5 จดัท าปฏิทินติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศกึษาของวิทยาลยัฯ 

1.6 ติดตามการใช้เงินตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุม่งานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของวิทยาลยัฯ 

1.7 วิเคราะห์และสงัเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ / กิจกรรมตาม แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

1.8 จดัท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทัง้เสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศกึษาเร่งแก้ปัญหาได้ทนัสถานการณ์ 

1.9 ติดตาม รวบรวมข้อมลู สรุปผลและประเมินผลการปฏิบติังาน รายงานผลเป็นรายงานประเมินตนเอง 
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 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 จดัท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 2.2 จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ  
ตวัชีว้ดัของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพืน้ท่ีการศึกษา หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

2.4 วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลผุลตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตวัชีว้ัดความส าเร็จตามมาตรฐานอาชีวะศึกษา 
และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

2.5 ด าเนินการพฒันางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพื่อปรับปรุงพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

2.6 ประสานความร่วมมือกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพฒันาระบบการประกัน
คณุภาพภายใน และการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2.7 ประสานงานกับเขตพืน้ท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

2.8 ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศกึษาเพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

2.9  ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบติังาน รายงานผลงานประจ าปี (รายงาน
ประเมินตนเอง) 

 
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร เพื่อตัดสินว่างาน
เป็นไปตามเกณฑ์หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของหนว่ยงานหรือไม่  โดยใช้การประเมินตรวจสอบ  ดงันัน้  การ
ประเมินท่ีดีจะน าไปสูก่ารประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน  ซึ่งขัน้ตอนการด าเนินงานแนวทางปฏิบติัในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสูค่วามส าเร็จการประกัน
คณุภาพภายในมีดงันี ้

1. การเตรียมความพร้อม 
 การด าเนินการขัน้ตอนนี ้ เป็นการเตรียมความพร้อม  ด้านบุคลากร  ด้านทรัพยากรอ่ืน ๆ และก าหนด
ผู้ รับผิดชอบรวมทัง้ก าหนดบทบาทหน้าที่  ดงันี ้
 1.1  ความพร้อมด้านบุคลากร  เก่ียวกับความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคญัของการประกัน
คณุภาพภายใน  แรงจูงใจในการท าการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  โดยสถานศึกษาควรจัดประชุมชีแ้จง
ความจ าเป็นและความส าคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้บุคลากรทุกคนทราบ  และจัด
บุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตวับง่ชี ้
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 1.2 ความพร้อมด้านทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่  งบประมาณ  สิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  จัดตัง้
ส านักงานประกันคุณภาพภายใน  สื่ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการประมวลผล เน่ืองจากการประกันคุณภาพ
ภายในสว่นใหญ่จะเป็นกระบวนการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล  โดยใช้เคร่ืองมือ (แบบสอบถาม  
แบบสมัภาษณ์  แบบบนัทกึ  และแบบสงัเกต ฯลฯ)  ดงันัน้  สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการ
ประกนัคณุภาพภายในโดยเฉพาะ  และจะต้องจัดห้องหรือส านกังานประกันคุณภาพภายในไว้โดยเฉพาะรวมถึง
สือ่อุปกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อความสะดวกและเป็นระบบในการด าเนินงาน 
 1.3  การก าหนดผู้ รับผิดชอบและก าหนดบทบาทหน้าท่ี  ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นภาระหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน  แต่การแต่งตัง้คณะท างานโดยเฉพาะจะให้ท าการด าเนินงาน
คลอ่งตวั  สะดวก  รวดเร็ว  โดยเฉพาะในสว่นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  และสรุปผลในภาพรวม
ของสถานศกึษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ได้แก่ 
  1. คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา  มีหน้าที่พิจารณาน ามาตรฐานและตวับ่งชีแ้ละการประกัน
คุณภาพภายในเป็นข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ก าหนด
คณะท างานเพื่อด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 
  2. คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน  มีหน้าท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน  จัดท าคู่มือก ากับติดตาม  
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน  และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง  (SAR) คณะกรรมการประกัน
คณุภาพภายใน  จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเร่ืองวดัผลและประเมินผล  มีเจตคติท่ีดี  มีแรงจูงใจ
ในการท าประกนัคณุภาพภายใน  มีความรู้ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ  การประมวลข้อมูลท่ีจัดเก็บ  และ
การเขียนรายงาน  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีภาวะผู้น า  รอบรู้ภาระงานของสถานศึกษาและเข้าใจ
มาตรฐานการอาชีวศกึษาเป็นอยา่งดี 
  3. คณะท างานประกันคุณภาพภายใน  รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชีท่ี้
ก าหนดการด าเนินการ 

2. กลยทุธ์ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
        1. คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาก าหนดเป้าหมายของสถานศกึษาให้ชดัเจน 
 2. สถานศกึษาจะต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  
ความเข้าใจในเร่ืองวัดผลและประเมินผล  มีเจตคติท่ีดี  มีความเต็มใจท่ีจะท างานประกันคุณภาพภายใน  
นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ  การประมวลผลข้อมูลและการเขียนรายงาน  
และต้องเข้าใจมาตรฐานอาชีวศกึษาเป็นอยา่งดี 
 3. กระจายความรับผิดชอบให้ทกุคนมีสว่นร่วม (คณาจารย์)  และบุคลากรทกุคนในสถานศกึษา 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง  ด้วยการนิเทศ  ให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือและให้ขวญัก าลงัใจ
คณะท างาน 
 5. มีการก ากบั  ติดตาม  และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 
 6. จดัตัง้ส านกังานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
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3. การศกึษาสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
     การประกันคุณภาพภายในไม่ใช่เป็นการท างานท่ีเพิ่มภาระให้บุคลากรในสถานศึกษา  แต่เป็นงานท่ี
ต้องท าเป็นประจ า และถือเป็นหนึ่งของการท างานปกติท่ีต้องมีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตลอดเวลา  ซึง่สถานศกึษาได้ท าเป็นปกติ  แต่อาจไม่ได้มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  ดงันัน้  ก่อนท าการ
ประเมินจะต้องศึกษาสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าอยู่ในสภาพใด  จุดใด  โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีอยูแ่ล้วรายงานผลการด าเนินงานของสถานศกึษาในช่วงที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนัให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ
เพื่อเป็นหลกัฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใดใน
อนาคต  โดยสถานศกึษาจดัท าค าสัง่ให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าประชุม 

4. การท าความเข้าใจกบับุคลากรในสถานศกึษาเก่ียวกบัสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
         การประกันคุณภาพภายในนัน้จะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคน  โดย
สถานศกึษาจะต้องเชิญบุคลากรทกุคนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศกึษาในช่วงที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบนัและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาเป็นหลกั  และ
ควรวิเคราะห์นโยบาย / โครงการของตนเองว่าสอดคล้อง กับมาตรฐานการอาชีวศึกษามากน้อยเพียงใด  ซึ่ง
สามารถสรุปขัน้ตอนการประชุมชีแ้จงเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกนัของบุคลากร  ดงันี ้

 1.  จดัท าค าสัง่ให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าประชุมทกุคน 
 2.  จดัท าวาระการประชุม / นโยบายคณุภาพ / เอกสารประกอบการประชุม 

  3.  ด าเนินการประชุม / ท าความเข้าใจนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
        / มาตรฐานการอาชีวศกึษา / บนัทกึการประชุม 

 4.   สรุปข้อตกลงแนวปฏิบติั / จดัท ารายงานการประชุม 
   5. มาตรฐานการอาชีวศกึษาและตวับง่ชีท่ี้ใช้ในการประเมิน 
          สถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีค าสัง่แต่งตัง้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาก าหนด  เพื่อให้ทุกคนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการท างาน  โดยให้บุคลากรศึกษา
มาตรฐานท่ีรับผิดชอบรวมทัง้ตัวบ่งชีใ้นแต่มาตรฐานรวมทัง้ส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานศึ กษาท่ี
สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 
  6. การก าหนดกรอบการประเมิน 
         เป็นการก าหนดแนวทางในการประเมินผลภายใน  ว่ามีกระบวนการด าเนินงานอย่างไรใครผู้ เป็น
รับผิดชอบและควรด าเนินการเม่ือใด 
  7.  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
          เป็นการก าหนดเกณฑ์การตดัสนิการด าเนินงานตามตวับง่ชีท่ี้ก าหนด  ซึง่ต้องท าอย่างเปิดเผยและเปิด
โอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องได้มีสว่นในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์การตดัสนิท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา 
  8.  การก าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน 
          เป็นการออกแบบวิธีการเก็บข้อมลู  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลและประเมินผล  และแหลง่ให้ข้อมลู 
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     9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
         เป็นการก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับลกัษณะของข้อมูล  และการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
    10. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศกึษา 
          เป็นการน าผลการประเมินมาใช้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา  ซึ่งจะได้ข้อมูลท่ีช่วยใน
การหาแนวทางการพัฒนาตนเองในสว่นท่ีต้องแก้ไข  โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
     11.  แนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
            เป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาควรหาทางช่วยตนเองก่อน  
ในการนี ้ การแก้ปัญหาอยู่นอกเหนือความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทา งอ่ืน เช่น การขอความ
ช่วยเหลอืจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
การรายงาน 
          12. การท ารายงานการประเมินตนเอง 
           เป็นการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report) ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการจดัการศกึษา  และพร้อมได้รับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการจัด
การศกึษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึน้ 
           13. การใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง 
            เป็นการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  เพื่อพฒันาปรับปรุงตนเองส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้
ผู้ เรียน  ครู  ผู้สอน  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  หรือใช้เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจวางแผนพฒันาสถานศกึษาตอ่ไป  
 
หลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา คือวง P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act  ซึง่ถือ
วา่เป็นงานท่ีบุคลากรในสถานศกึษาท าอยูแ่ล้วตามปกติ  แตย่งัอาจขาดความเป็นระบบ  การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ี
ถกูต้อง 

การอาชีวศึกษา จะเน้นการผสมผสานภายในสถานศึกษาเป็นส าคัญ  บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องจะต้องร่วมกนัวางแผน  ร่วมกันปฏิบติั  ร่วมกันตรวจสอบ ประเมินผลและร่วมกันน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานทัง้หมด  3  ขัน้ตอน คือ   

1. การเตรียมการก่อนด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 
     การเตรียมการของสถานศึกษาก่อนด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ควรเร่ิมท่ีการเตรียมบุคลากร
ของสถานศกึษาก่อนเป็นอนัดบัแรก  ซึง่มีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
     1.1  การเตรียมความพร้อมด้านความตระหนกัท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ทัง้การประกัน
คณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งถือว่า
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เป็นสว่นหนึง่ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ท่ีบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบติัเป็นปกติอยู่แล้ว  สถานศึกษา
ควรจะได้มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา  มีการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคน ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก มีการกระตุ้นให้ทกุฝ่ายได้เข้ามามีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพทกุคน 
     1.2  การมอบหมายความรับผิดชอบ  สถานศึกษาควรแต่งตัง้คณะท างานหรือคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  บุคลากรทุกคน  ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  เพื่อท าหน้าท่ี
ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  คณะกรรมการแต่ละชุด  ควรมีการจัดท า
แผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัมาตรฐาน  นอกจากนีค้ณะกรรมการชุดดงักล่าว  จะต้องร่วมกนัออกแบบหรือ
สร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลูตามตวับง่ชีข้องแต่ละมาตรฐาน  มีการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินผลการด าเนินงานและเขียนรายงาน 
          2. การด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 
    การด าเนินการในชัน้นีถื้อวา่เป็นตอนท่ีมีความส าคญัมาก  หลงัจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
แล้วจะต้องเร่ิมด าเนินการตอ่ไป  ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ย ๆ 4 ขัน้ตอน  คือ  วางแผน  (Plan)  การปฏิบติัตาม
แผน (DO) การตรวจสอบ   ติดตามประเมินผล  (Check) และการพฒันาปรับปรุง  (Act) รายละเอียดของแต่ละ
ขัน้ตอนมีดงันี ้
    2.1  วางแผน (Plan) เป็นการเร่ิมต้นจากความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมายมาตรฐาน  และตัวบ่งชีส้ าหรับการประกันคุณภาพภายใน  แนวทางการ
ด าเนินงาน  ผู้ รับผิดชอบ  ระยะเวลา  งบประมาณ  และทรัพยากรท่ีต้องใช้สถานศึกษาในสังกัดส านักง าน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจะต้องจดัท าแผนพฒันาระยะสัน้และระยะยาว  แผนระยะยาวได้แก่  แผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา  แผนยทุธศาสตร์  เป็นแผนท่ีครอบคลมุการด าเนินงานทัง้หมดของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแผน
แม่บทส าคญัก าหนดทิศทางในการพฒันาสถานศกึษาไปสูเ่ป้าหมาย  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น  3-5 ปี   

ทัง้นีใ้นการจัดท าแผนดังกลา่วจะต้องน ามาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นเป้าหมายในการจัดท าจากแผน
ระยะยาวดังกล่าวควรน ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีซึ่งเป็นระยะสัน้ใน 1  ปี  จากแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีอาจจะมีการจัดท าแผนย่อย ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนการ
สอน  แผนพฒันาอาคารสถานท่ี  แผนการประเมินคณุภาพการศกึษา  แผนงบประมาณ  เป็นต้น   

จากนัน้ควรเรียงล าดบัความส าคญัตามความจ าเป็น  เพื่อก าหนดกิจกรรม  บุคลากร  ทรัพยากร  และ
ระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินงานในทุก ๆ ขัน้ตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรม
ทัง้หลายควรมีการก าหนดให้เหมาะสม  สอดคล้องกับงบประมาณ  บุคคล  ช่วงเวลา  และลักษณะงาน  
โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกบักิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม  จริยธรรมและอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุล  อีกทัง้
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุส าหรับผู้ เรียน 
    2.2 การปฏิบติัตามแผน (Do)  เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปหากวา่การวางแผนของหน่วยงานท าได้ดีและ
มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัผู้ปฏิบติัรวมทัง้ปัจจยัเก่ียวข้องอ่ืน ๆ แล้ว  อาจพยากรณ์ได้ว่างานนัน้ส าเร็จไปแล้ว
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ร้อยละ  50  ของงานทัง้หมด  ดงันัน้ในขัน้นีจ้ึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาจะให้การสง่เสริมสนบัสนุนให้
บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  โดยมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรให้เพียงพอ  มีการก ากับ  
ติดตาม  ให้ขวัญ  ก าลงัใจกับผู้ ใต้บังคับบัญชาทัง้ในระดับรายบุคคล  หรือระดับกลุ่ม  นอกจากนัน้ในกรณีท่ี
ผู้บริหารสามารถให้การนิเทศกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อให้งานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพจะเป็นการดีอยา่งยิ่ง  โดย
เฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ในกรณีท่ีไม่สามารถให้การนิเทศได้ด้วยตัวเอง  อาจจะเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญ   เช่น  ศกึษานิเทศก์  มาให้การนิเทศแทน  หรือสง่บุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเร่ืองท่ี
ยงัไม่มีความรู้หรือไม่เช่ียวชาญเพียงพอ 
   2.3  การตรวจสอบประเมินผล (Check)  การประเมินผลท่ีกระท าได้อยา่งเหมาะสมจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมี
คณุคา่ส าหรับการจดัท าสารสนเทศส าหรับการพฒันาสถานศกึษาตอ่ไป  นอกจากนัน้ยงัเป็นการฝึกฝนให้บุคลากร
มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้องในเร่ืองการประเมิน  การประเมินต้องเร่ิมตัง้แต่การก าหนดกรอบการประเมินว่าจะ
ประเมินอยา่งไร  ใครเป็นผู้ประเมิน  ระยะเวลาการประเมิน  เคร่ืองมือท่ีใช้การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน  ทัง้นี ้
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้เป็นกรอบส าหรับการท าประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  จะต้องมีการส ารวจเป็นเบือ้งต้นก่อนว่ามีใคร
จัดท าไว้แล้วบ้างหรือไม่  สอดคล้องกับบริบทการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามากน้อยแค่ไหน  
สามารถน ามาใช้จริง  หากไม่มีเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสม  บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเร่ืองการ
ประกันคุณภาพภายในจะต้องร่วมมือกันในการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลขึน้เองให้เหมาะสมกับข้อมูลท่ี
ต้องการเก็บใช้ได้สะดวก  และบุคลากรส่วนใหญ่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้  ได้แก่  
แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์  แบบส ารวจ  แบบสงัเกต  แบบตรวจสอบรายการหรือแบบประเมิน  
เป็นต้น  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  และมีระบบการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีดี  
ย่อมจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามตัวบ่ง ชี ้ แต่ละมาตรฐาน  และน ามา
วิเคราะห์ในภาพรวมของแตล่ะมาตรฐานทัง้หมดรวมเป็นภาพของสถาบนัหรือสถานศึกษาโดยท าการประเมินผล
การด าเนินงานในแต่ละตวับ่งชีต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยมของผลการ
ประเมินตามตวับง่ชีข้องแตล่ะมาตรฐาน  และสรุปผลในภาพรวมของการด าเนินการประกันคุณภาพของสถาบนั
จากมาตรฐานทัง้หมด  ตามล าดบั 
    2.4  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) หลงัจากประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแล้ว  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น  จุดด้อย
ของตนเองในแตล่ะมาตรฐาน  และพิจารณาว่าเก่ียวข้องกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุม่ใดหรือคนใดบ้าง  จัดการ
ประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแล้วแจ้งผลการวิเคราะห์  รายงานการประเมินให้ทราบ  อาจจะแจ้งผลใน
ภาพรวมแล้วเรียกพบเป็นกลุม่เฉพาะเพื่อชีแ้จงในรายละเอียดอีกครัง้  และควรย า้ให้บุคลากรทกุคนได้ทราบวา่การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพต้องท าอย่างต่อเน่ือง  ตวับ่งชีใ้ดหรือมาตรฐานใดท่ีสถานศึกษาด าเนินการแล้วอยู่ใน
ระดับดี  ก็มิได้หมายความว่าในปีถัดไปสถานศึกษาจะไม่ท ากิจกรรมเหมือนกับปีท่ีผ่านมาอีก  แต่คงต้องมา
ร่วมกันพิจารณาใหม่ว่าจะรักษาผลการด าเนินการในระดบัดีนีไ้ว้ได้อย่างไร  โครงการใด  กิจกรรมประเภทใด              
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ท่ีจะต้องคงไว้หรือถ้าจะพยายามท าให้เกิดผลดีท่ีสุดจะต้องด า เนินการอย่างไร  จะต้องวางแผนปรับปรุงแก้ไข                 
สว่นใด  สว่นมาตรฐาน  ตวับง่ชีท่ี้สถานศกึษาด าเนินการได้อยูใ่นระดบัพอใช้  ผู้ รับผิดชอบคงต้องวางแผนพฒันา
ปรับปรุงสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการให้ดีขึน้ในปีต่อไป  ส าหรับมาตรฐานตวับ่งชีท่ี้สถานศึกษายงัท าได้
ไม่ดี  คือ  ต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจกลา่ววา่เป็นจุดอ่อนของสถานศกึษาซึง่จะต้องด าเนินการปรับปรุงเป็นอันดบั
แรก  สว่นจะด าเนินการในมาตรฐานหรือตวับง่ชีใ้ดก่อนนัน้คงต้องมาวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน  เม่ือบุคลากร
ผู้ รับผิดชอบได้ด าเนินการวางแผนพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบแล้วก็ควรจะได้มีการน าแผนของ            
แตล่ะมาตรฐานหรือแตล่ะกลุม่มาพิจารณาร่วมกนั  เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการในภาพรวมของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลา  งบประมาณ  โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีสามารถยบุรวมกนัได้  ก็น ามาปรับแผนจัดร่วมกัน  
จะท าให้แนวทางการปฏิบติัตามแผนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  และทกุฝ่ายได้รับรู้ร่วมกนั 

3. ต้องจดัท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
 หลงัจากท่ีสถานศกึษาได้ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานและตวับ่งชีท่ี้ก าหนดแล้ว สถานศึกษา
ต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self – Assessment Report : SAR) ตาม พ.ร.บ.  การศึกษาเรียกว่า
รายงานประจ าปี  ซึง่สถานศกึษาจะต้องรวบรวมข้อมลูหลกัฐานการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน  และแนวทาง
การพฒันาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเป็นคณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี  ดงันัน้จึงต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการสรุปผลข้อมลู  การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน  
การใช้ภาษาเหมาะสม  และควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  อาจไม่ต้องรอให้สิน้สดุปีการศึกษา  แต่จะรวบรวม
ข้อมูลและเขียนรายงานไว้เป็นระยะ  โดยมีความยาวของรายงานทัง้ฉบบั  ประมาณ  50-80 หน้า  มีการจัดท า
ฉบบัร่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์  หลงัจากนัน้จึงเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ  และเสนอต้นสงักัดเป็นล าดบั
ตอ่ไป 
  
  



10 

        

ขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
     การเตรียมการ   การด าเนินการ            การรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

สร้างความตระหนกั 

พฒันาความรู้/ทกัษะ 

จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

ประกนัคุณภาพภายใน 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

กรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

คณะท างานประกนัคุณภาพภายใน 

 

1.วางแผนการปฏิบตัิงาน (P) 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

   -  จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา 

   -  จดัท าแผนปฏิบตัิงาน แบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ (PBB) 

  คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

- จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ 
ภายในให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

สถาบนั 

2. ด  าเนินการตามแผน (D) 

   -  ส่งเสริม/สนับสนุน  จดัส่ิงอ  านวย

ความสะดวก 

  -  ก ากบัติดตาม 

  - ให้การนิเทศ 

 
3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 

คณะท างานประกนัคุณภาพภายใน 

- วางกรอบการประเมิน 
- จดัหา/จดัท าเคร่ืองมือ 
- เก็บขอ้มูล 
- วเิคราะห์ขอ้มูล 
- แปลความหมาย 
- ตรวจสอบ/หรับปรุงคุณภาพ 

 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุง(A) 

  -   ปรับปรุงการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

  -  วางแผนในระยะต่อไป 

 

จดัท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 

- รวบรวมผลการด าเนินงานและ

ผลการประเมิน 
- วเิคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงานประเมินตนเอง 
- รายงานหน่วยงานตน้สังกดัทุก 
ปี 
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หน่วยที่ 2 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

 
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ.2542   หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตราท่ี 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั  ประกอบด้วย  ระบบการประกนัคณุภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราท่ี  48  
ก าหนดให้หนว่ยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการ
จดัท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่
การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและรองรับการประกนัคณุภาพจากภายนอก 

ทัง้นี ้ทางสถานศึกษาต้องมีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนในทุก
สาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้การจดัการอาชีวศกึษาหรือการศกึษาวิชาชีพ  จึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและ
สงัคมเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ เรียนให้ไปประกอบอาชีพท่ีดีขึน้ได้ โดยตวัชีว้ดัคณุภาพของการอาชีวศกึษาท่ี
ส าคญัประการหนึง่คือ  ผู้ส าเร็จการศกึษาสามารถประกอบอาชีพหรือสามารถท างานได้จริง เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้าน
วิชาการ  และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมตรงตามท่ี
สถานประกอบการและสงัคมทัว่ไปต้องการ 

 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะ และคุณภาพ
ทางอาชีวศกึษาท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศกึษา และ/หรือสถาบนัต่าง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อใช้
เป็นหลกัในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศกึษา มาตรฐานการอาชีวศกึษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้านดงันี ้

1. มาตรฐานด้านผู้ เรียน คือ มาตรฐานท่ีเน้นการพฒันาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม 
และทกัษะวิชาชีพ โดยมุ่งให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีความสามารถหรือสมรรถนะตามศกัยภาพ มีความสขุ เป็นพลเมือง
ดีและมีคณุคา่ของประเทศชาติ 
 

2. มาตรฐานด้านกระบวนการ คือ มาตรฐานท่ีเน้นในด้านกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัด           
การเรียนการสอน ระบบการเช่ือมโยงการฝึกงานกบัการเรียนการสอนและการมีงานท ารวมทัง้การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
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3. มาตรฐานด้านปัจจัย คือ มาตรฐานท่ีเน้นการก าหนดคุณลกัษณะ คุณสมบัติหรือความพร้อมของ
ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ หลกัสตูร อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์การสอนสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และความ
ร่วมมือของชุมชน 

ในแตล่ะมาตรฐานสามารถขยายความ สร้างตวับ่งชี ้และเกณฑ์มาตรฐานขึน้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศชาติได้อยา่งกว้างขวางและปรับเปลีย่นไปตามบริบทของสถานศกึษา ความต้องการของบุคคล และความ
ต้องการของสงัคมได้อยา่งอิสระ 

การก าหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้วยการใช้หลกัการดงักลา่ว สามารถใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการให้การศกึษาวิชาชีพมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได้ แต่อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการนัน้ยงั
ต้องใช้การบูรณาการฐานความรู้ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั เช่น ความรู้เร่ืองหลกัสตูร การสอน และการสอบ เป็นต้น 

 
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานอาชีพ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ ท่ีประกอบอาชีพนัน้ยอมรับและยึดถือในการ
ปฏิบติั ซึง่อาจมีข้อก าหนดเป็นแนวปฏิบติั มีประกาศจรรยาบรรณ มีวินยัของผู้ประกอบอาชีพนัน้ หรือมีกฎหมาย 
ในการรองรับการปฏิบติังาน และการเข้าสู่อาชีพนัน้ เช่น ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ มีคณะกรรมการหรือ
องค์กรเป็นผู้ควบคมุดแูลผู้ปฏิบติังานในสาขาอาชีพนัน้ ๆ เป็นต้น 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การก าหนดคณุลกัษณะ และคณุสมบติัของผู้ เรียนท่ีผา่นกระบวนการของการ
จดัการเรียนการสอนวิชาชีพนัน้ ๆ ให้มีระดบัความสามารถในการประกอบอาชีพ ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
ในวิชาชีพ ซึ่งสามารถด าเนินการโดยการจัดหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล หรือการ
สอบ ท่ีเป็นหลกัประกนัให้มั่นใจว่า ผู้ ท่ีผ่านการเรียนการสอนในวิชาชีพนัน้ ๆ จะมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพนัน้ได้อยา่งมีคณุภาพ 

มาตรฐานวิชาชีพจึงเน้นการเตรียมคนเข้าสูอ่าชีพ สว่นมาตรฐานอาชีพเป็นการเน้นแนวทางการปฏิบัติ
ของผู้ ท่ีอยู่ในอาชีพนัน้ ๆ ทัง้สองมาตรฐานมีความสมัพันธ์กันอย่างมาก เพราะการเรียนการสอนวิชาชีพท่ีได้
มาตรฐานจะต้องท าให้ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาสามารถปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานของอาชีพนัน้ 

ถ้าผู้ เรียนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการจัดการเรียนการสอน มีความภกัดี (Loyalty) ต่อสถานศึกษา 
และอาจารย์มีความรู้และทกัษะท่ีสามารถถ่ายทอดความประณีต (Precision) และสอนให้ผู้ เรียนตระหนกัถึง
ความปลอดภยัในการท างาน (Safety) ได้ สิง่เหลา่นีถื้อเป็นตวัชีว้ดั (Indicators) ความส าเร็จของการจดัการศกึษา
ในการให้ความรู้ สร้างทกัษะ และปลกูฝังเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และถือเป็นหวัใจของการสอนวิชาชีพ และใช้เป็น
มาตรฐานคณุภาพเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ได้อีกด้วย  
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ , “มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพสูก่ารจัดการเรียนการสอน
อาชีวศกึษา” , ไทยรัฐออนไลน์ : 8 กรกฎาคม 2557.) 

 มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการอาชีวศกึษา สามารถแสดงความสมัพนัธ์ได้ดงัภาพ 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------- 

 อุดมการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได้ 
 หลกัการในการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสงักัดต้องจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงหลกัการ
ตอ่ไปนี ้
 1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอ านาจจาก
สว่นกลางไปสูส่ถานศกึษาและสถาบนัการอาชีวศกึษา 
 2. การศกึษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความถนดัและความสนใจอย่าง
ทัว่ถึงและตอ่เน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 
 3. การมีสว่นร่วมของชุมชน สงัคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคน รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

 

มาตรฐานอาชีพ 

(OS) 

 

 

 

 

มาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา (IS) 

มาตรฐานวิชาชีพ 

(VS) 

(VS) 
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 4. การศกึษาท่ีมีความยืดหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนประสบการณ์
การท างานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
 5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีสว่นร่วมในการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. การระดมทรัพยากรทัง้ภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึง
การประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 7. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันต่อความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศกึษา หมายความวา่ ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการ
จดัการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสง่เสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกนัคณุภาพการจดัการอาชีวศกึษา 
 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 มี 2 สว่นประกอบด้วยกนั สว่นท่ี 1 การจดัการอาชีวศกึษา และ
สว่นท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ ดงันีคื้อ 
 
 ส่วนที่ 1 การจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้
 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตวับ่งชี ้
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.1 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป (5 คะแนน) 
 ตวับ่งชีท่ี้ 1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ เรียน           
(5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.3 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.4 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตัง้แตค่า่คะแนนเฉลีย่ระดบัชาติขึน้ไป (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.5 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตัง้แตค่า่คะแนนเฉลีย่ระดบัชาติขึน้ไปในกลุม่วิชาภาษาองักฤษ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.6 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผา่นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนว่ยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศกึษารับรอง (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรเทียบกบัแรกเข้า (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 
ปี (5 คะแนน) 
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 ตวับง่ชีท่ี้ 1.9 ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน หรือสถานศกึษา หรือผู้ รับบริการท่ีมี
ตอ่คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา (5 คะแนน) 
 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้
 ตวับ่งชีท่ี้ 2.1 ระดบัคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.2 ระดบัคณุภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.3 ระดบัคณุภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.4 ระดบัคณุภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 2.5 ระดบัคณุภาพในการฝึกงาน (5 คะแนน) 
  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.1 ระดบัคณุภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลยั (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.2 ระดบัคณุภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศกึษา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.3 ระดบัคณุภาพในการพฒันาสถานศกึษาตามอตัลกัษณ์ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.4 ระดบัคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.5 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.6 ระดบัคณุภาพในการบริหารความเสีย่ง (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.7 ระดบัคณุภาพในการจดัระบบดแูลผู้ เรียน (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.8 ระดบัคณุภาพในการพฒันาและดแูลสภาพแวดล้อม และภมิูทศัน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศนูย์วิทยบริการ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.9 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.10 ระดบัคณุภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.11 ระดบัคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 3.12 ระดบัคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศกึษา กับเครือข่ายทัง้ในประเทศ
และ หรือตา่งประเทศ (5 คะแนน) 
  
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตังบ่งชี ้ 
 ตวับง่ชีท่ี้ 4.1 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ (5 คะแนน) 
 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้
 ตวับง่ชีท่ี้ 5.1 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้ เรียน (5 คะแนน) 



16 

        

 ตวับง่ชีท่ี้ 5.2 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ครู (5 คะแนน) 
 
 มาตรฐานที่ 6 ด้านการฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 4 
ตัวบ่งชี ้
 ตวับง่ชีท่ี้ 6.1 ระดบัคณุภาพในการปลกูฝังจิตส านกึด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม          
(5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 6.2 ระดบัคณุภาพในการปลกูฝังจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 6.3 ระดบัคณุภาพในการสง่เสริมด้านการกีฬาและนนัทนาการ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 6.4 ระดบัคณุภาพในการปลกูฝังจิตส านกึด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5 คะแนน) 
 
 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตังบ่งชี ้
 ตวับง่ชีท่ี้ 7.1 ระดบัคณุภาพในระบบการประกนัคณุภาพภายใน (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 7.2 ระดบัคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  พ.ศ. 2555 (5 คะแนน) 
 
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี ้
 
 มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ จ านวน 10 ตัวบ่งชี ้
 ตวับ่งชีท่ี้ 8.1 ระดบัคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้             
(5 คะแนน) 
 ตวับ่งชีท่ี้ 8.2 ระดบัคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.3 ระดบัคณุภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.4 ระดบัคณุภาพในการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้                 
(5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ท่ีได้รับการพฒันา (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.7 ระดบัคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 
ขึน้ไป (5 คะแนน) 
 ตวับง่ชีท่ี้ 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเทียบกบัแรกเข้า (5 คะแนน) 
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 ตวับ่งชีท่ี้ 8.10 ระดบัความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ (5 คะแนน) 
 
หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ให้สถานศกึษาและหนว่ยงานต้นสงักดัด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24              
ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 

2. ให้สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการ
อาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

3. ให้สถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 สว่นท่ี 1 การจดัการอาชีวศกึษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตวับง่ชี ้

4. ให้สถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีทัง้การจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  และการฝึกอบรมวิชาชีพ จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 สว่นท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตวับ่งชี ้และ
สว่นท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตวับว่งชี ้รวม 2 สว่นจ านวน 8 มาตรฐาน 45 ตวับง่ชี ้

5. ให้สถานศกึษาท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ จดัระบบการประกนัคณุภาพภายใน ให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 สว่นท่ี 1 การจดัการอาชีวศกึษา เฉพาะมาตรฐานท่ี 3 ตวับง่ชีท่ี้ 3.1, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 มาตรฐานท่ี 7 ตวับ่งชีท่ี้ 7.1 และสว่นท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10             
ตวับง่ชี ้รวม 2 สว่น จ านวน 3 มาตรฐาน 18 ตวับง่ชี ้

6. ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ทัง้นีด้้วยการสนบัสนนุจากหนว่ยงานต้นสงักดัและการมีสว่นร่วมของชุมชน 

7. ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาหรือวิทยาลยั หนว่ยงานต้นสงักัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนัน้ต่อ
สาธารณชน 

8. ให้สถานศกึษาน าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปประกอบการจดัท าแผนการพฒันา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา        
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แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. ให้สถานศกึษาจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในทกุปีการศกึษา นบัตัง้แตเ่ร่ิมภาคเรียนท่ี 1 จนสิน้สดุ

ภาคเรียนฤดรู้อนของปีการศกึษา 
2. ผู้ เรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หมายถึง

ผู้ เรียนปกติเรียนเต็มเวลา ผู้ เรียนในระบบทวิภาคี และผู้ เรียนโดยการเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ 
3. ให้สถานศกึษาด าเนินการตาม“เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” ซึ่งมี

รายละเอียดของมาตรฐาน ตวับง่ชี ้ค าอธิบาย ประเด็นการพิจารณา หลกัฐานท่ีใช้ในการพิจารณา และเกณฑ์การ
ตดัสนิ 

4. ในกรณีท่ีสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องด าเนินการตามสว่นท่ี 1 การจัดการ
อาชีวศกึษา เฉพาะมาตรฐานท่ี 3 ตวับง่ชีท่ี้ 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 และมาตรฐานท่ี 7 ตวับง่ชีท่ี้ 7.1 และ
สว่นท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตวับง่ชี ้รวม 2 สว่น จ านวน 3 มาตรฐาน 18 ตวับง่ชี ้นัน้ ให้
สถานศึกษาปรับเปลี่ยนข้อความของส่วนท่ี 1 มาตรฐานท่ี 3 และมาตรฐานท่ี 7 เฉพาะตัวบ่งชีท่ี้เก่ียวข้องใน 
“เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555” โดยเทียบเคียงกนั ดงันี ้  

 1.   เปลีย่น “การจดัการอาชีวศกึษา” เป็น “การฝึกอบรมวิชาชีพ” 
 2.   เปลีย่น “ข้อมลูนกัเรียนนกัศกึษา” เป็น “ข้อมลูผู้ เข้ารับการฝึกอบรม” 
 3.   เปลีย่น“ข้อมลูหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน”เป็น“ข้อมลูหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้” 
 4.   เปลีย่น “ผู้ เรียน” เป็น “ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม” 
 5.    เปลี่ยน “แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” เป็น “แผนพัฒนาการจัดการ

ฝึกอบรม หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ของสถานศกึษา” 
5. เกณฑ์ผา่นการประเมินคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและหนว่ยงานต้นสงักดัประกอบด้วย 

  1.   แตล่ะตวับง่ชีไ้ด้คะแนนตามเกณฑ์การตดัสนิไม่ต ่ากวา่ 3 คะแนน และ   
  2.   แตล่ะมาตรฐานได้คะแนนเฉลีย่จากทกุตวับง่ชีต้ามเกณฑ์การตดัสนิไม่ต ่ากวา่ 3.50 คะแนน 

6. ในการประเมินคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตวับ่งชีใ้ด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สถานศกึษาต้องวิเคราะห์สาเหตแุละพฒันาให้ผา่นเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายงัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้หน่วยงานต้นสงักัดก ากับติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินภายในปีตอ่ไป 

7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสงักัด เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกสามปี ถ้าตวับ่งชีใ้ด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้น
สงักัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ สง่เสริมสนบัสนุนและร่วมกับสถานศึกษา
พฒันาเพื่อให้ผา่นเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ า้ในปีถดัไป 
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ดงัตอ่ไปนี ้(กฎกระทรวงข้อ 22)    
 1.   ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 2.   จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 
 3.   ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 4.   จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
 5.   จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 6.   จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
 7.   จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

โดย ให้สถานศกึษายดึหลกัการมีสว่นร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสง่เสริม สนบัสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้น
สงักดั ทัง้นีใ้ห้สถานศกึษาด าเนินการประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ทัง้นี ้
ด้วยการสนบัสนนุจากหนว่ยงานต้นสงักดัและการมีสว่นร่วมของชุมชน 
 ระบบประกนัคณุภาพภายในเป็นระบบเพื่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย  

1. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาประกาศก าหนดส าหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้ หรือโดยหน่วยงานต้นสงักัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดแูลสถานศกึษา โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเน้นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยตอ่สาธารณชน หลงัเปิดภาคเรียนในปีการศกึษาถดัไปไม่เกิน 30 วนั 

1.2 ให้หน่วยงานต้นสงักัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท าการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศกึษา 

1.3 สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปประกอบการท าแผนการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา หมายความวา่ กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา และจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ให้สถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบคุณภาพตามแผนการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทกุปี 

2.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทัง้
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่สาธารณชน 

3. การพฒันาคณุภาพการศกึษา หมายความวา่ กระบวนการพฒันาการศึกษาเข้าสูคุ่ณภาพท่ีสอดคล้อง
กบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 
และการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้การสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทกุคน โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี  ้

3.1 ให้สถานศกึษาก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
และต้องครอบคลมุสมรรถนะวิชาชีพทุกหลกัสตูรและรายวิชา รวมทัง้เหมาะสมกับสภาพผู้ เรียน 
สถานศกึษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ินและเทคโนโลยี 

3.2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้องกบัระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

3.3 ให้สถานศกึษาอาชีวศกึษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษาและต้องสอดคล้อง
กบัแนวทางที่สถานศกึษาได้ก าหนดไว้ 

 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาในเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ปัจจยั/ทรัพยากร กระบวนการ ผลผลติ 
1. ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 
2. ด้านผู้ เรียน 
3. ด้านหลกัสตูร 
4. ด้านสือ่การเรียนการสอน 
5. ด้านงบประมาณ 
6. ด้านวสัด ุครุภณัฑ์ อาคาร
สถานท่ี 

1. การจดัการอาชีวศกึษา 
2. หลกัสตูรและการจดัการเรียน
การสอน 
3. การบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
4. การบริหารวชิาการและ
วิชาชีพ 
5. นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 
6. การปลกูฝัง จิตส านกึ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

1. มาตรฐานด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จ
การศกึษา 
2. มาตรฐานด้านหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอนอาชีวศกึษา 
3. มาตรฐานด้านบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
4. มาตรฐานด้านบริการวชิาการและวชิาชีพ 
5. มาตรฐานด้านนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 
6. มาตรฐานด้านการปลกูฝังจิตส านกึและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. มาตรฐานด้านการประกนัคณุภาพ  
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ปัจจยั/ทรัพยากร กระบวนการ ผลผลติ 
 7. การประกนัคณุภาพ

การศกึษา 
8. การฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชีพ
ระยะสัน้ 

การศกึษา 
8. มาตรฐานด้านการจดัการฝึกอบรม 
หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ 
 

 
หน่วยที่ 3 

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึน้ไป 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.1 ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป 

หลกัสตูร/ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขา

งาน 
ชัน้ปี 

จ านวน 
ผู้ เรียน 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทัง้หมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้ เรียน 

ที่ออกกลางคนั 
(2) 

จ านวน 
ผู้ เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉล่ียสะสม 
2.00 ขึน้ไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/บญัชี 

1   
(1)-(2) 

 
100

)3(

)4(
x  

2      
3      

พณิชยการ/การ
ขาย 

1      
2      
3      

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1      

2      
3      

รวม  ปวช.       

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบญัชี 
1      
2      

การตลาด 
1      
2      

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1      
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หลกัสตูร/ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขา

งาน 
ชัน้ปี 

จ านวน 
ผู้ เรียน 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทัง้หมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้ เรียน 

ที่ออกกลางคนั 
(2) 

จ านวน 
ผู้ เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉล่ียสะสม 
2.00 ขึน้ไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

รวม ปวส.       
รวม ปวช. และ ปวส.       

หมายเหตุ  1. ข้อมลูจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้ เรียน ณ วนัสดุท้ายของการลงทะเบียน

เรียน  แตล่ะภาคเรียนสิน้ปีการศกึษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดรู้อนให้นบัรวมด้วย 
 2. ให้กรอกข้อมลูให้ครบทกุหลกัสตูร  ทกุประเภทวชิา  สาขาวชิา/สาขางานท่ีได้รับอนญุาตให้เปิดท าการสอน 
 3.    นกัเรียนท่ีออกกลางคนัในปีการศกึษาท่ีรายงาน 
4.    ในกรณีท่ีมีนกัเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นบัรวมในจ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนทัง้หมดด้วย 
         

ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มต่ีอคุณภาพ 
                    ของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.2  ความพงึพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน  ชมุชน  ท่ีมีตอ่คณุภาพของผู้ เรียน 
มีการประเมนิ
ความพงึพอใจ
โดยก าหนดกลุม่
ตวัอย่าง สร้าง
เคร่ืองมือเพ่ือ
เก็บข้อมลู  

จ านวนท่ีตอบกลบั 
 

จ านวนของสถานประกอบการ
และบคุคลในชมุชนท่ีมีผลการ
ประเมนิความพงึพอใจเฉล่ีย 

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบคุคลในชมุชนท่ีมีผลการ
ประเมนิความพงึพอใจเฉล่ีย 

3.51 – 5.00  
สถาน

ประกอบการ 
ชมุชน สถาน

ประกอบการ 
ชมุชน สถาน

ประกอบการ 
ชมุชน 

มี = 1 
ไมมี่  0 

    
100

)1(

)2(
x   

รวม    

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (1) 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งแบบประเมินความพงึพอใจ ตามภาคผนวก  

 
มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดบั 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทกุรายวชิาตามโครงสร้าง

หลกัสตูร 
 

จ านวนผู้เรียนชัน้ปีสดุท้าย
ท่ีสอบผา่นเกณฑ์ฯ 

 

ร้อยละ 
 

ปวช.     
     

รวม ปวช.     
ปวส.     

     
รวม ปวส.     

รวม ทัง้หมด    

หมายเหต ุ จ านวนผู้ เรียน ณ วนัสดุท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสดุท้าย 
 

ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน    
                   อาชีวศึกษา (V-NET)  ตัง้แต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึน้ไป 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดบั ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

สาขาวชิา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทัง้หมด 

ความรู้พืน้ฐานทัว่ไป ความรู้พืน้ฐานประเภทวชิา จ านวน
ผู้เรียนท่ี
มีผลการ
ทดสอบ
ผา่น  ทัง้ 
2 วชิา 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนท่ี
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศกึษา
ระดบัชาตขิึน้ไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียน

เข้า
ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนท่ี
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศกึษา
ระดบัชาตขิึน้ไป 

ร้อยละ 

          
          
รวมทัง้หมด          

 
ระดับ ปวส. 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
ทัง้หมด 

สมรรถนะพืน้ฐานประยกุต์/สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ 
จ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนท่ีมีตัง้แต่
คะแนนเฉล่ียระดบัชาต ิขึน้
ไปจากการทดสอบทาง

การศกึษา 

ร้อยละ 

     
     

รวมทัง้หมด     

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปวช.  
ปวส.  
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
                  อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตัง้แต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุม่วิชาภาษาองักฤษ ระดบั ปวช. และปวส.  

ระดบั 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขา

งาน 
จ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

จ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุม่วชิาภาษาองักฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 
กลุม่วชิา

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละ 

ปวช.      
      

รวม ปวช.      
ปวส.      

      
รวม ปวส.      

รวมทัง้หมด     

ห 
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปวช.  
ปวส.  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ หรือหนว่ยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศกึษารับรอง 

ระดบั ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้ เรียน
ทัง้หมด 

จ านวนผู้ลงทะเบียน 
เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ปวช.      
      

รวม ปวช.      

ปวส.      
      

รวม ปวส.      
รวมทัง้หมด     

หมายเหต ุ ในกรณีท่ียงัไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ หรือหนว่ยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศกึษารับรอง ตวับง่ชีนี้ไ้ม่ต้องน ามาค านวณ  
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัวบ่งชี ้1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรเทียบกบัแรกเข้า 

หลกัสตูร 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

 
ร้อยละ 

ปวช.     
     

รวม ปวช.     
ปวส.     

     
รวม ปวส.     

รวมทัง้หมด    
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
                     ภายใน 1 ปี 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.8  ผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาตอ่ภายใน 1 ปี 

หลกัสตูร 
ประเภทวชิา/
สาขาวชิา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

ผู้ได้งานท าภายใน 
1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 

1 ปี 

ผู้ศกึษาตอ่ภายใน 
1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ 
และศกึษาตอ่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปวช.           
           
รวม ปวช.           
ปวส.           
           
รวม ปวส.           

รวมทัง้หมด          

หมายเหต ุ ไม่นบัรวมผู้ เรียนท่ีมีงานท าอยูแ่ล้ว 
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาตอ่ภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศกึษา              

( สถานศกึษาจดัท า) 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.9   ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
                   ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.9 ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน หรือสถานศกึษา หรือผู้ รับบริการท่ีมี

ตอ่คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา 
 
มีการประเมนิ
ความพงึพอใจ
โดยก าหนด
กลุม่ตวัอย่าง 
สร้างเคร่ืองมือ
เพ่ือเก็บข้อมลู  

 

จ านวนท่ีตอบกลบั 
 

จ านวนของสถานประกอบการ 
สถานศกึษาและผู้ รับบริการท่ีมีผล
การประเมนิความพงึพอใจเฉล่ีย  

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศกึษาและผู้ รับบริการท่ีมีผล
การประเมนิความพงึพอใจเฉล่ีย  

3.51 – 5.00  
สถาน
ประกอบ
การ 

สถาน
ศกึษา 

ผู้ รับ 
บริการ 

สถาน
ประกอบ 
การ 

สถาน 
ศกึษา 

ผู้ รับ 
บริการ 

สถาน
ประกอบ 
การ 

สถาน 
ศกึษา 

ผู้ รับ 
บริการ 

          
รวม    

 

ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ (1)และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ (1)และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1)และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1)และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งแบบประเมินความพงึพอใจ ตามภาคผนวก  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
1.1   
1.2   
1.3   
1.4   
1.5   
1.6   
1.7   
1.8   
1.9   
รวม   

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมคา่คะแนนของ ตวับง่ชี ้
ท่ี 1.1  
ถึง ตวับง่ชีท่ี้ 1.9 หารด้วย 8  
(โดยปีการศกึษา 2555  ไม่น า      
ตวับง่ชีท่ี้ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. สถานศกึษามีการส ารวจข้อมลูความต้องการในการพฒันาหลกัสตูร  
2. สถานศกึษามีการพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
3. สถานศกึษามีการทดลองใช้หลกัสตูร  
4. สถานศกึษามีการประเมนิหลกัสตูร  
5. สถานศกึษามีการน าหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไมเ่กิน 3 ปีไปใช้

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
ร้อยละ 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  
(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบตัติามประเดน็  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบติัตามประเด็นการพจิารณาข้อ  1  จะได้ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาด้วย
เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ
คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวชิาท่ีสอน 

 

2. สถานศกึษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

3. สถานศกึษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

4. สถานศกึษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

5. สถานศกึษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึน้ไป ของจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

 

หมายเหต ุ ใสค่า่ร้อยละให้ตรงกบัหวัข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็(1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็(1)  1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของครูตามภาคผนวก 

  



35 

        

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม 
คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีสอน 

ร้อยละ 

2 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียน
การสอน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีสอน 

ร้อยละ 

3 สถานศกึษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบนัทึก
หลกัการสอน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีสอน 

ร้อยละ 

4 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอน ไมน้่อยกวา่หนึ่งรายวชิาท่ีสอน 

จ านวน 

5 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนน าผลจากการวจิัยไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียน
การสอนไมน้่อยกวา่หนึ่งรายวชิาท่ีสอน 

จ านวน 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   ตวัอยา่งเอกสาร ตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคนก าหนด และแจ้งหลกัเกณฑ์และวธีิการวดัและประเมนิผลให้ผู้เรียนทราบ

ก่อนการจดัการเรียนการสอนทกุรายวชิาท่ีสอน 
 

2 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคน วดัและประเมนิผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกุรายวชิาท่ีสอน  
3 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคน ใช้วธีิการวดัและประเมนิผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทกุรายวชิาท่ีสอน  
4 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมนิผลทกุรายวชิาท่ีสอน  
5 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคน น าผลจากการวดัและประเมนิผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผู้เรียนท่ี

มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวชิาท่ีสอน 

 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการสง่ผู้เรียนเข้า

ฝึกงานตรงหรือสมัพนัธ์กบังาน 
 

2 สถานศกึษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคูมื่อการฝึกงาน  
3 สถานศกึษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 
 

4 สถานศกึษามีการวดัผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  
5 สถานศกึษามีการสมัมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการสมัมนา 
 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   
2.5   
รวม   

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมคา่คะแนนของ 
ตวับง่ขีท่ี้ 2.1 ถึง ตวั
บง่ชีท่ี้ 2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ต้อง
ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
2 สถานศกึษาด าเนินการให้มีการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยัอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครัง้ 
 

3 สถานศกึษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยัปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

4 สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถานศกึษาประเมนิความพงึพอใจของ
คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยัในการปฏิบตังิานร่วมกบัสถานศกึษาและมีผลการประเมนิ
โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

คา่เฉล่ีย
........... 

5 สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถานศกึษาประเมนิคณุภาพการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการปฏิบตังิาน 

 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 
หมายเหตุ     1.  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสถานศกึษาคดัเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ 

 2.  การประเมนิ ต้องประเมนิตามหลกัธรรมาภิบาล ประเมินหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2554 ประเมนิหน้าท่ีตามเกณฑ์ประเมนิคณุภาพภายนอก ข้อ 8.1   

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง    
ตวัอยา่งเคร่ืองมือการประเมิน ตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศกึษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของครูและบคุลากร
ทกุฝ่ายในสถานศกึษา ผู้เรียน ชมุชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศกึษามีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 

 

3 สถานศกึษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี  
4 สถานศกึษามีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
5 สถานศกึษามีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบตัติามประเดน็  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
-  แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา แผนปฏิบตักิารประจ าปี 
-  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิคณุภาพการปฏิบตังิาน  
-  รายงานการตดิตาม ตรวจสอบการปฏิบตักิารของสถานศกึษา  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอตัลักษณ์ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั  
2 สถานศกึษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยการมีสว่น

ร่วมของครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

3 สถานศกึษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  
4 สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
5 สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารจดัการ  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบติัตามประเด็นการพจิารณาข้อ  1  จะได้ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
  

 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
  -   ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีต่ออัตลักษณ์ของ
สถานศกึษา 
   -   ควรหลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหาร 
             -   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาของสถานศกึษา 
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มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีการบริหารจดัการศกึษาสถานศกึษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด  
2 สถานศกึษามีการประชมุครู และบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้ ครัง้ 
3 สถานศกึษามีการจดัประชุมผู้ปกครอง ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา  

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
ครัง้ 

4 สถานศกึษามีการน าความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษา หรือวทิยาลยั ครูและบุคลากร 
ทกุฝ่ายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไปใช้ในการพฒันาสถานศกึษา 

 

5 สถานศกึษามีการประเมนิผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา  
โดยคณะกรรมการสถานศกึษา และมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

คา่เฉล่ีย 

 
ความส าเร็จ 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์ท่ีได้ คา่คะแนน 
   

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี ้3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีข้อมลูพืน้ฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมลูอ่ืน ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศกึษาท่ีครบถ้วนและ

เช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมลูสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการสญูหายของข้อมลู 
 

2 สถานศกึษามีการพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศอย่างตอ่เน่ืองและเป็นปัจจบุนั  
3 สถานศกึษาให้ครู บคุลากรทกุฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูสารสนเทศ  
4 สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา 

โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
 

5 สถานศกึษามีผลการประเมนิความพงึพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศกึษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

คา่เฉล่ีย 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ 1 ข้อ 1 

หมายเหต ุ
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บ ารุงรักษา ข้อมลูสารสนเทศ ให้มีความถกูต้อง ทนัสมยั และสามารถเรียกใช้ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วในเวลาท่ี
ต้องการ และลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความ
ปลอดภยัของข้อมลูและสทิธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัฐานข้อมลู 

 

  



44 

        

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- รายช่ือฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษาท่ีครบถ้วน  เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั  
      ได้แก่  ข้อมลูทัว่ไปของสถานศกึษา ข้อมลูนกัเรียน นกัศกึษา ข้อมลูตลาดแรงงาน ข้อมลูบุคลากร  
      ข้อมลูงบประมาณและการเงิน ข้อมลูหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน ข้อมลูครุภณัฑ์   
      ข้อมลูอาคารสถานท่ี และข้อมลูพืน้ฐานของจงัหวดั  
 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. 
สถานศกึษามีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างน้อย        5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความปลอดภยั ด้านการทะเลาะววิาท ด้านสิง่เสพติด ด้านสงัคม ด้านการพนนัและการมัว่สมุ 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 

2. สถานศกึษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
4. สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  
5. สถานศกึษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) (3) และ(4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบติัตามประเด็นการพจิารณาข้อ  1  จะได้ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี ้  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  

2 
สถานศกึษามีการแตง่ตัง้ครูท่ีปรึกษาและจดัให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 
ครัง้ 

ครัง้/สปัดาห์ 

3 สถานศกึษามีระบบเครือขา่ยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกนัดแูลผู้เรียน  

4 
สถานศกึษามีแผนงาน โครงการสง่เสริมสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ผู้ เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 

 

5 สถานศกึษามีระบบดแูลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและสง่เสริมผู้เรียนปัญญาเลศิ  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่   3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศนูย์วิทยบริการ  

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดแูลสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ของ
สถานศกึษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร โรงฝึกงานศนูย์วทิยบริการ 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 

 

2. สถานศกึษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมและภมูทิัศน์ของสถานศกึษา

และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร โรงฝึกงาน ศนูย์วทิยบริการ โดยครูและ
บคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 

 

4. สถานศกึษามีผลการประเมนิ ความพงึพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 คา่เฉล่ีย.............. 
5. สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุง การบริหารจดัการ  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็พจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใช้วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพวิเตอร์  
2 สถานศกึษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
3 สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจตอ่การจดัหา การใช้วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และ

คอมพวิเตอร์ โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียน 
 

4 สถานศกึษามีผลการประเมนิ ความพงึพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 คา่เฉล่ีย................ 
5 สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารจดัการ  

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
   ตวัอยา่งเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

 

2. 
สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้รับทนุการศกึษา ทนุวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

 

3. 
สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบคุลากรทางการศกึษา กบัสถานศกึษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

 

4. 
สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้รับการพฒันาคณุภาพชีวติ
ท่ีเหมาะสม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

 

5. 
สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้รับการประกาศเกียรติคณุ
ยกย่องด้านวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 

 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี ้3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 

งบ
รายจ่าย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไมมี่) 

1 
สถานศกึษามีรายจ่ายค่าวสัดฝึุก อปุกรณ์และส่ือส าหรับ
การจดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 

 

 
(3) =              

100 x (2 )  
     / (1) 

 

2 
สถานศกึษามีรายได้หรือมีมลูคา่ของผลผลติ ผลงานจาก
การใช้วสัดฝึุกในการจดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 25 ของคา่วสัดฝึุก 

(3) = 100 x รายได้ หรือ
มลูคา่ผลผลติ / คา่วสัดฝึุก 

 

3 
สถานศกึษามีรายจ่ายค่าวสัดฝึุก อปุกรณ์และส่ือส าหรับ
การบริการวชิาการและวชิาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

 
(3) =              

100 x (2 )  
      / (1) 

 

4 

สถานศกึษามีรายจ่ายในการสง่เสริม สนบัสนนุให้ครูและ
ผู้เรียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยัไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

 
(3) =              

100 x (2 )  
/ (1) 

 

5 

สถานศกึษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

 
(3) =              

100 x (2 ) 
/ (1) 

 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
 
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศกึษากบัเครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและหรือตา่งประเทศ 

 

2 สถานศกึษามีสาขางานท่ีมีการจดัหาภมูิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ในประเทศ
และ หรือตา่งประเทศร่วมพฒันาผู้เรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 

ร้อยละ 

3 สถานศกึษามีจ านวนสถานประกอบการทัง้ในประเทศและ หรือตา่งประเทศท่ีมีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษากบัสถานศกึษา ไมน้่อยกวา่ 20 แห่ง 

แห่ง 

4 สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ เพ่ือสง่เสริม 
สนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษา ไมน้่อยกวา่ 5 รายการ 

รายการ 

5 สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศกึษากบัเครือขา่ยทัง้ในประเทศและ หรือตา่งประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
3.1   
3.2   
3.3   
3.4   
3.5   
3.6   
3.7   
3.8   
3.9   
3.10   
3.11   
3.12   
รวม   

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมคา่คะแนนของ 
ตวับง่ชีท่ี้ 3.1 ถึง       
ตวับง่ชีท่ี้ 3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมนิผลอยู่ในระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมนิผลอยู่ในระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมนิผลอยู่ในระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมนิผลอยู่ในระดบั  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมนิผลอยู่ในระดบั  ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

 

จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีสว่นร่วมของครูและ
บคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 

 

2. สถานศกึษาด าเนินการให้ทกุสาขางานด าเนินงานไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรม ตอ่ปี ...........กิจกรรม 

3. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ไมน้่อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ............. 

4. สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ............. 

5. สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจของผู้ รับบริการและมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 คา่เฉล่ีย............. 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
4.1   

คะแนนเฉลีย่   
 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิัย 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ให้ผู้เรียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 

 

2. สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดบัชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส. 2 จดัท าโครงการ 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั โดยมีจ านวนผลงานทัง้หมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดบัชัน้ 
ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิน้ และระดบัชัน้ ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิน้ 

 

3. สถานศกึษาได้จดัประกวดและได้น าโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยัไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 

ร้อยละ............. 

4. สถานศกึษาได้น าโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

ร้อยละ.............. 

5.  สถานศกึษาด าเนินการให้โครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวลัในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ............... 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ  
                    งานวจิัยของครู 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษาสง่เสริม สนบัสนนุ ให้ครูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 

 

2 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคน จดัท านวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั  
3 สถานศกึษาได้จดัประกวดและได้น านวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยัไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทัง้หมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 
ร้อยละ............... 

4 สถานศกึษาได้น านวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

ร้อยละ................ 

5 สถานศกึษาด าเนินการให้ นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
5  ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวลัในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค และ
ชาต ิ

ร้อยละ............... 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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งานวจิยัของครูต้องครอบคลมุกระบวนการ ตงัตอ่ไปนี ้ 1) มีเป้าประสงค์   2) มีการระบุปัญหา  3)  มี
วธีิด าเนินการ 4)  มีการเก็บและบนัทึกข้อมลู และ 5)  มีการวเิคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีด าเนินการ 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
5.1   
5.2   
รวม   

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมคา่คะแนน
ของ ตวับง่ชีท่ี้ 5.1 
ถึง       ตวับง่ชีท่ี้ 5.2 
หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี ้6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทดิทนูพระมหากษัตริย์  
                    ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
                    และท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
  วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1 สถานศกึษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทนู

พระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ทะนบุ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ไมน้่อยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

............กิจกรรม 

2 สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ ทะนบุ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
....................... 

3 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลกูฝังจิตส านึก ด้านการรักชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ครูและบคุลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ............... 

4 สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึก ด้านการรัก
ชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ ทะนบุ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม โดยครูและบคุลากร ทกุฝ่ายในสถานศกึษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5 สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของ
สถานศกึษาในการปลกูฝังจิตส านึก ด้านการรักชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ทะนบุ ารุง ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และ
มีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

คา่เฉล่ีย............. 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  

 
มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี ้6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจติส านึกด้านการอนุรักษ์ 
                  ธรรมชาต ิ

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศกึษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม    ไม่

น้อยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
.............กจิกรรม 

2 สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึก ด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ............... 

3 สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึก ด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

ครูและบคุลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ............... 

4 สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึกด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมโดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจดัการ 

 

5 สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์
ของสถานศกึษาในการปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และมีผลการประเมนิโดย
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 

คา่เฉล่ีย............. 
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ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  
 

มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี ้6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1. สถานศกึษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนนัทนาการ ไมน้่อย
กวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

...........กิจกรรม 

2. สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ............... 

3. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 

ครูและบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ............. 

4. สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5. สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษา
ท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา ในการสง่เสริมด้านการกีฬาและ
นนัทนาการและมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

คา่เฉล่ีย............ 
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  

 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผลการด าเนินการ 

หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 
1. สถานศกึษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
...........กิจกรรม 

2. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศกึษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ............... 

3. สถานศกึษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบคุลากรเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ............. 

4. สถานศกึษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จดัการ 

 

5. สถานศกึษามีการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่การปลกูฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

คา่เฉล่ีย............ 
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ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตวัอยา่งเอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ตามภาคผนวก  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
6.1   
6.2   
6.3   
6.4   
รวม   

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมคา่คะแนน
ของ ตวับง่ชีท่ี้ 6.1 
ถึง       ตวับง่ชีท่ี้ 6.4
หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
หวัข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไมมี่) 

1 สถานศกึษามีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดย
การมีสว่นร่วมของครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ผู้เรียน ชมุชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศกึษาได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา  
3 สถานศกึษาได้จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา และจดัให้มีการประเมนิ

คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 

4 สถานศกึษาได้จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน  
5 สถานศกึษาได้จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองจากผลการประเมนิ

คณุภาพภายในและผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 
 

 
ความส าเร็จ 

คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัติามประเดน็ (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบตัติามประเดน็ (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบตัติามประเดน็ (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัติามประเดน็ (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบติัตามประเด็นการพจิารณาข้อ  1  จะได้ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งดว่นหลักฐาน

และเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2  ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและความพยายาม) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 7.2 ระดบัคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.2555 ปีการศกึษา ... 

มาตรฐาน ตวับง่ชี ้
ผลการตดัสนิตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6      
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      
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มาตรฐาน ตวับง่ชี ้
ผลการตดัสนิตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รวม      

  
    รวมตวับง่ชีท่ี้มีผลการตดัสนิตามเกณฑ์สงูสดุ ในระดบั 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน.....................ตวับง่ชี ้  
 

ความส าเร็จ 
คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 

  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคณุภาพ เกณฑ์การตดัสนิ คา่คะแนน 

ดีมาก 30-34 ตวับง่ชี ้และไมมี่ตวับง่ชีใ้ดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

5 

ดี 24 – 33 ตวับง่ชี ้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตวับง่ชี ้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตวับง่ชี ้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต ่ากวา่ 12 ตวับง่ชี ้ 1 

     หมายเหต ุ กรณีท่ีสถานศกึษามีผลการตดัสนิตามเกณฑ์สงูสดุ ในระดบั 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  

ตวับง่ชี ้และมีตวับง่ชีท่ี้เหลอืบางตวับง่ชี ้อยูใ่นระดบั 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งดว่น  จะได้ระดบั 4  ดี  

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 
 

มาตรฐาน คา่คะแนน ระดบัคณุภาพ 
7.1   
7.2   
รวม   

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมคา่คะแนน
ของ ตวับง่ชีท่ี้ 7.1 
ถึง ตวับง่ชีท่ี้ 7.2 
หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

 
จุดเดน่  (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพดีขึน้ไป) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแตล่ะตวับง่ชีไ้ด้ระดบัคณุภาพต ่ากวา่ดี) 
 .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 



      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

  



      

เกณฑ์การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  (ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย ต้นสังกัด) 
 
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้
 พฒันาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ป ระกอบการหรือ
ท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ียอมรับ หรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึน้ไป 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ เรียนในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป เทียบร้อยละกบัจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ทัง้หมด ทัง้นีย้กเว้นผู้ เรียนท่ีออกกลางคนั จ าแนกตามชัน้ปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมและการค านวณร้อยละ ให้คิดเมื่อสิน้ภาคเรียนที่ 2 หรือสิน้ภาคเรียนฤดูร้อน 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 
2.00 ขึน้ไปเทียบกับผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด 
ทัง้นีย้กเว้นผู้ เรียนท่ีออกกลางคนั  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศกึษา 

1. หลกัฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ในแต่ละชัน้ปี
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
เก่ียวกบั 
  1.1 ข้อมลูผู้เรียนทัง้หมด 
  1.2 ข้อมลูผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด 
  1.3 ข้อมลูผู้เรียนท่ีออกกลางคนั 
  1.4 ข้อมลูผู้เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึน้ไป 
2. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 200 ขึน้ไป เทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด ทัง้นีย้กเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคนัในระดบั ปวช. และ 
ระดบั ปวส. จ าแนกตามชัน้ปีประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศกึษา 

• ร้อยละ 80 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 50 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการประเมินความพงึพอใจที่มีตอ่คณุภาพของผู้ เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุม่ตวัอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า  5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน  มีการสร้าง
เคร่ืองมือประเมินความพงึพอใจ  โดยใช้แบบประเมิน มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมลูท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างและครอบคลมุคุณภาพ
ของผู้ เรียนทัง้ 3 ด้าน มีการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งและน าข้อมลูมาวิเคราะห์ผลอยา่งถกูต้อง 

คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 
1. ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลกัษณะนิสยัและทกัษะทางปัญญา 
2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่ ความรู้และทกัษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา การเรียนรู้และการปฏิบติังาน การ

ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยกุต์ใช้ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน 
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ทกัษะในสาขาวิชาชีพสูก่ารปฏิบติัจริง รวมทัง้ประยกุต์สูอ่าชีพ 

สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนว่ยงานทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีรับผู้ เรียนเข้าฝึกงาน 

ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 
ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเคร่ืองมือ เพ่ือเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง น าข้อมลูมาวเิคราะห์ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เม่ือเทียบกับ

1. หลกัฐานเก่ียวกบัการก าหนดกลุม่ตวัอย่างการสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึง
พอใจ  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บ
ข้อมลู การเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างการน าข้อมลูมาวเิคราะห์ 
2. ผลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับผู้ เรียนเข้า
ฝึกงานท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้เรียน 
3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุคลในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ เรียนท่ี
มีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้เรียน 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน
และบคุคลในชมุชน ท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้เรียน 

• ปฏิบตัติามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5           = 5 
คะแนน ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4          = 4 
คะแนน ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3          = 3 
คะแนน พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2          = 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 

• ปฏิบตัติามประเดน็ 1 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 

 
 
 

  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ เรียนในระดับ ปวช. และระดบั ปวส. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร เทียบร้อยละกบัจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร จ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดบั ปวช. ประเมนิทฤษฎี 20% ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 

ประเมนิปฏิบตั ิ80% ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 65 ของคะแนนเตม็ 
รวม 100% ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 65 

ระดบัปวส. ประเมนิทฤษฎี 40% ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 65 ของคะแนนเตม็ 
ประเมนิปฏิบตั ิ60 % ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
รวม 100 % ต้องได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เทียบกับผู้ เ รียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลกัสตูรโดยพิจารณาภาพรวมของสถานศกึษา 

1. หลักฐานการก าหนดเคร่ืองมือประเมิน การสร้างเคร่ืองมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน 
3. หลกัฐานด้านผู้ เรียนในระดบัชัน้ ปวช. 3 และระดบัชัน้ ปวส. 2 จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกบั 
    3.1 ข้อมลูผู้ เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร 
    3.2 ข้อมลูผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 80 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดมีาก 
• ร้อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน  ด ี
• ร้อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากว่าร้อยละ 50 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึน้
ไป 

ค าอธิบาย จ านวนผู้ เรียนในระดบัชัน้ ปวช.3  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึน้ไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ าแนกตามระดบัชัน้  
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-
NET)ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึน้ไปเทียบกับ
ผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศกึษา 

1. หลกัฐานด้านผู้เรียนในระดบัชัน้ ปวช. 3 จ าแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
เก่ียวกบั 
    1.1 ข้อมลูผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
    1.2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตด้ิานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
    1.3 ข้อมูลผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศกึษา(V-NET) ตัง้แตค่า่คะแนนเฉล่ียระดบัชาตขิึน้ไป 
2. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึน้ไป  เทียบกับผู้ เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดบั ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 65 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 55-64.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 45-54.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 35-44.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 35 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 

 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึน้
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ เรียนในระดบัชัน้ ปวช.3 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดบัชาติขึน้ไป ในกลุม่วิชาภาษาองักฤษ จากสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) เทียบร้อยละกบัจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ
จ าแนกตามระดบัชัน้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-
NET)ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึน้ไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้า
ทดสอบโดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศกึษา 

1. หลกัฐานด้านผู้ เรียนในระดับชัน้ ปวช. 3 และระดบัชัน้ จ าแนกประเภทวิชา 
สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 
    1.1 ข้อมลูผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  
    1.2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตด้ิานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุม่วชิาภาษาองักฤษ 
    1.3 ข้อมลูผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศกึษา (V-NET) ตัง้แตค่า่คะแนนเฉล่ียระดบัชาตขิึน้ไป ในกลุม่วชิาภาษาองักฤษ 
2. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศกึษา (V-NET) ตัง้แตค่า่คะแนนเฉล่ียระดบัชาตขิึน้ไป ในกลุม่วชิาภาษาอังกฤษ 
เทียบกับผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดบั ปวช.  จ าแนกตามประเภทวิชา 
สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 65 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 55-64.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 45-54.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 35-44.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 35 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ เรียนในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ท่ีผา่นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจ าแนกตามระดบัชัน้  ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศกึษารับรอง ได้ก าหนดไว้ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรองเทียบกบัผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
โดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศกึษา 

1. หลกัฐานด้านผู้เรียนในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ในแต่ละชัน้ปี จ าแนกประเภท
วชิา สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 
    1.1 ข้อมลูผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด 
    1.2 ข้อมูลผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คณุวฒุิวชิาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง(หลักฐานจากสถาบนัคณุวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คณุภาพภายในการอาชีวศกึษารับรอง) 
    1.3 ข้อมลูผู้ เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ(หลกัฐานจากสถาบนั
คณุวฒุิวชิาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง) 
2. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้ เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดบั ปวช. และระดบั ปวส.จ าแนก
ตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 80 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 50 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ตามเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาเทียบร้อยละกบัจ านวนผู้ เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้ จ าแนก
ตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ผู้ เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศกึษา 

1. หลกัฐานด้านผู้ เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนัน้ในระดบั  ปวช. และ
ระดบั ปวส. จ าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 
    1.1 ข้อมลูผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมถินุายน หรือรายงานข้อมลูนกัเรียนนกัศกึษา 
         (1) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
รายบคุคลเพ่ือประกอบการจดัสรรงบประมาณตอ่หวั 
         (2) สถานศึกษาสงักัด สช. และอ่ืนๆ จากบญัชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุรายบคุคล ณ 10 มถินุายน 
    1.2 ข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จ
การศกึษาตามหลกัสตูร 
    1.3 ข้อมลูผู้ส าเร็จการศกึษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้ 
    1.4 ข้อมลูของผู้ไมส่ าเร็จการศกึษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้เน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็น
ต้น 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกับผู้ เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้ใน
ระดบั ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 80 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 50 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

 

  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ในปีการศกึษาท่ีผา่นมาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ 
และศกึษาตอ่ภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกบัจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้ ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศกึษา 

1. ข้อมลูผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้หมดระดบั ปวช. และระดบั ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสตูรในปีการศกึษาท่ีผา่นมา 
2. ข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดบัประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีได้
งานท าภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานตา่ง ๆ พร้อมด้วยข้อมลูของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
3. ข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมลูอาชีพและสถานท่ีประกอบอาชีพ 
4. ข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบัประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ี
ศกึษาตอ่ภายใน 1 ปี พร้อมข้อมลูของสถานศกึษาท่ีเข้าศกึษาตอ่ 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน  1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศกึษา 

• ร้อยละ 80 ขึน้ไป = 5 คะแนน  ดีมาก 
• ร้อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน  ดี 
• ร้อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน  พอใช้ 
• ร้อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากวา่ร้อยละ 50 = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

 
 
 

 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านคือ ด้านคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุม่ตวัอยา่งจากกลุม่สถานประกอบการ หนว่ยงานหรือ กลุม่สถานศกึษา หรือกลุม่ผู้ รับบริการรวมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หนว่ยงานสถานศกึษา ผู้ รับบริการ มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า(Rating 
scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุม่ตวัอย่างและครอบคลมุคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้ 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลอยา่งถกูต้อง 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน คือ 
1. ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลกัษณะนิสยัและทกัษะทางปัญญา 
2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่ ความรู้และทกัษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน การ

ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยกุต์ใช้ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน 
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ทกัษะในสาขาวิชาชีพสูก่ารปฏิบติัจริงรวมทัง้ประยกุต์ สูอ่าชีพ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนว่ยงานทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีรับผู้ส าเร็จการศกึษาเข้าท างาน 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีรับผู้ส าเร็จการศกึษาเข้าศกึษาตอ่ 
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หนว่ยงานท่ีได้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง น าข้อมลูมาวเิคราะห์ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก

1. หลักฐานเก่ียวกับการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึง
พอใจโดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่(Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมลู การเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่าง การน าข้อมลูมาวเิคราะห์ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับผู้ส าเร็จ
การศกึษาเข้าท างานท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศกึษา 
3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ

• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5 = 5 
คะแนน ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4 = 4 
คะแนน ดี 

• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3 = 3 
คะแนน พอใช้ 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
ภาพรวม 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00คดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป เม่ือเทียบกบัข้อมลู
ท่ีได้รับจากกลุม่ตวัอย่าง โดยพจิารณาจากภาพรวม 

ท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศกึษา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศกึษา 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
สถานศกึษา และผู้ รับบริการ ท่ีมีตอ่คณุภาพทัง้ 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศกึษา 

• ปฏิบตัิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2 = 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบัติตามประเด็น 1 = 1 คะแนน ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 
 
 
 

 
  



      

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตังบ่งชี ้
 พฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 
 ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเนือ้หา
สาระ โดยร่วมกบัสถานประกอบการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศกึษามีการส ารวจข้อมลูความต้องการในการ
พฒันาหลกัสตูร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. สถานศกึษามีการทดลองใช้หลกัสตูร 
4. สถานศกึษามีการประเมนิหลกัสตูร 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปีไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

1. ข้อมลูสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศกึษา 
2. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิา 
3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
พฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิา 
4. หลกัฐานการทดลองใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิา 
5. หลกัฐานการประเมนิหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิา 
6. หลกัฐานท่ีสาขางานได้น าหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพฒันาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
7. ร้อยละของสาขางานท่ีได้น าหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพฒันาแล้วไม่เกิน 3 
ปี ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเทียบกบัสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศกึษา 

• ปฏิบตัติามประเด็น 1 2 3 4 และ 5 = 5 คะแนน     ดี
มาก 
• ปฏิบตัติามประเดน็ 1 2 3 และ 4 = 4 คะแนน        ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น 1 2 และ 3 = 3 คะแนน      
พอใช้ 
• ปฏิบตัติามประเดน็ 1 และ 2 = 2 คะแนน            ต้อง
ปรับปรุง 
• ปฏิบัติตามประเด็น 1  = 1  คะแนน                     
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูท่ีจัดท าแผนการ
จัดการเ รียน รู้รายวิชาด้วยเทคนิควิ ธีการสอนท่ี
หลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวชิาท่ีสอน 
2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามประเด็น 1 ร้อย
ละ  50 -59 .99 ของจ านวนครูผู้ สอนทั ง้หมดใน
สถานศกึษา 
3. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามประเด็น 1 ร้อย
ละ  60 -69 .99 ของจ านวนครูผู้ สอนทั ง้หมดใน
สถานศกึษา 
4. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตามประเด็น 1 ร้อย
ละ  70 -79 .99 ของจ านวนครูผู้ สอนทั ง้หมดใน
สถานศกึษา 
5. มีครูท่ีด าเนินการตามประเด็น 1 ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
ของจ านวนครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

1. ข้อมลูครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 
2. หลกัฐานหรือค าสัง่มอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
แตล่ะคนทกุรายวิชาที่สอน 
4. ร้อยละของครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทกุรายวิชาที่สอนเทียบกบัครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 

• ปฏิบติัตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5 
= 5 คะแนน ดีมาก 
• ปฏิบติัตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4 
= 4 คะแนน ด ี
• ปฏิบติัตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3 
= 3 คะแนน พอใช้ 
• ปฏิบติัตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2 
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบัติตามประเด็น 1 = 1 คะแนน  ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้มี
การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและให้ครูท าบนัทึกหลงัการสอน ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจดัท าวิจยัและน าผลจากการวิจยัไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
 งานวิจยัของครูต้องครอบคลมุกระบวนการตอ่ไปนี ้
 1. มีเป้าหมาย 
 2. มีการระบุปัญหา 
 3. มีวิธีการด าเนินการ 
 4. มีการเก็บและบนัทกึข้อมลู 
 5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีไดจากการด าเนินการ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีสอน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีสอน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียน

1. ข้อมลูรายวชิาทัง้หมดท่ีสถานศกึษาจดัการเรียนการสอน 
2. หลกัฐานหรือค าสัง่มอบหมายวชิาสอนหรือตารางสอน 
3. หลักฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคณุธรรม จริยธรรมคา่นิยม และคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. หลกัฐานของรายวิชาท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 
5. หลกัฐานของรายวชิาท่ีมีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและให้ครูท าบนัทึก
หลงัการสอน 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน     
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
การสอนและให้ครูแตล่ะคนท าบนัทึกหลงัการสอนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80ของรายวชิาท่ีสอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวชิาท่ีสอน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กวา่หนึ่งรายวชิาท่ีสอน 

6. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
7. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพฒันาการ
เรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทกุคนก าหนด และแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีการ
วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผล และน าผลจากการ
วดัและประเมินผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผู้ เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้ง
หลกัเกณฑ์และวธีิการวดัและประเมนิผลให้ผู้ เรียนทราบ
ก่อนการจดัการเรียนการสอนทกุรายวชิาท่ีสอน 
2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและ
ประเมนิผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกุรายวชิาท่ีสอน 
3. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ี
สอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการวดัและประเมนิผลทกุรายวชิาท่ีสอน 
5. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวดั
และประเมินผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผู้ เรียน ท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ และ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุรายวชิาท่ีสอน 

1. ข้อมลูครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 
2. หลกัฐานหรือค าสัง่มอบหมายวชิาสอนหรือตารางสอน 
3. หลกัฐานการก าหนด และแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลให้ผู้ เรียน
ทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนของครูทกุคนในทกุรายวชิาท่ีสอน 
4. หลกัฐานการวดัและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุก
รายวชิาท่ีสอน 
5. หลกัฐานการใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุก
คนในทกุรายวชิาท่ีสอน 
6. หลกัฐานการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลของครูทุกคนในทุก
รายวชิาท่ีสอน 
7. หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ทกุคนใน
ทกุรายวชิาท่ีสอน 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการคดัเลอืก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการสง่ผู้ เรียนเข้าฝึกงานตามหลกัสตูร  มีการปฐมนิเทศผู้ เรียน
ก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้ เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน มีการวดัผลการฝึกงานของผู้ เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หนว่ยงาน มีการสมัมนาการฝึกงานของผู้ เรียนร่วมกบัสถานประกอบการ หนว่ยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ 
หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้ เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขางาน 
2. สถานศกึษามีการปฐมนิเทศผู้ เรียนก่อนการฝึกงาน
พร้อมมีคูมื่อการฝึกงาน 
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้ เรียนใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้ เรียน
ร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้ เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมสมัมนา 

1. ข้อมลูสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผ่านการคดัเลือก และท าความร่วมมือ ใน
การสง่ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลกัสตูร 
2. หลกัฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคูมื่อการฝึกงาน 
3. หลกัฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
4. หลกัฐานการวดัผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 
5. หลกัฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมการสมัมนา 
6. หลกัฐานการสมัมนาการฝึกงานของผู้ เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3ข้อ = 3 คะแนน  
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน  
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
 
 
 
 
  



      

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั มีการท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลกัษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสียง มีระบบดูแลผู้ เรียน มีกา รพฒันาและดูแล
สภาพแวดล้อมภมิูทศัน์อาคารสถานท่ี มีการบริหารจดัการวสัดคุรุภณัฑ์ มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศกึษากบัเครือขา่ย 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ค าอธิบาย  คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลยัของสถานศกึษา แตล่ะสงักดัและอ านาจหน้าที่ให้ถือปฏิบติัดงันี ้คือ 
 สถานศกึษาอาชีวศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  และกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ คณุสมบติั หลกัเกณฑ์ การสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ของคณะกรรมการ
วิทยาลยั  พ.ศ.  2553 
 สถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 
 สถานศกึษาอาชีวศกึษาสงักดัอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 การประเมินความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีมิได้ปฏิบติังานในสถานศกึษาและมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ซึ่งสถานศึกษา
เป็นผู้ เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ ให้ท าหน้าท่ีประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ในการ
ปฏิบติังานร่วมกบัสถานศกึษา และประเมินคณุภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ซึ่งบุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีท าหน้าท่ีประเมิน 2 ด้าน
ดงักลา่ว อาจเป็นบุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัได้ 



      

 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา   มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
รับทราบข้อมลูและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป ให้ใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 
 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
รับทราบข้อมลูและน าผลไปพฒันาคณุภาพการปฏิบติังาน ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วทิยาลยัตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2 .  ส ถ านศึ ก ษาด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการหรือ
วทิยาลยัปฏิบตัอิ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศกึษาประเมนิความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศกึษาและมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาห รือ วิทยาลัย เ พ่ื อ
พฒันาการปฏิบตังิาน 

1. หลกัฐานการแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั 
2. รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั 
3. หลกัฐานการปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
4. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
ในการปฏิบตังิานร่วมกบั สถานศกึษา โดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
5. หลกัฐานการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วทิยาลยั เพ่ือพฒันาคณุภาพการปฏิบตังิาน โดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน     
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาโดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง พร้อมทัง้จดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน 
2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของครูและบคุลากรทุก
ฝ่ายในสถานศกึษา 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

1. หลกัฐานการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
2. หลกัฐานการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
3. หลกัฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
4. หลกัฐานการตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
5. รายงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5 
คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4 
คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 2 และ 3 = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพจิารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา ตามอัตลกัษณ์  ปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลยั โดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ชุมชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อัตลักษณ์ หมายถึง คณุลกัษณะของผู้ เรียนตามปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 
ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั 
2. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการพฒันาสถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3.  สถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
5. สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

1. วตัถปุระสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา อัตลกัษณ์ ปรัชญาวิสยัทัศน์ พนัธกิจของ
สถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั 
2. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการพฒันาสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกับอัตลกัษณ์
ของสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. หลกัฐานการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
5. หลกัฐานการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5 
คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4 
คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 2 และ 3 = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพจิารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีการ
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัโดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณค่า( Rating 
scale) 1-5 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั 
2. สถานศกึษามีการประชมุครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครัง้ 
4 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร น า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู และ
บคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ผู้ ท่ี
มีสว่นเก่ียวข้องไปใช้ในการพฒันาสถานศกึษา 
5. สถานศกึษามีการประเมนิการบริหารงานและภาวะ
ผู้ น าของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย 3.51-5.00 

1. หลกัฐานการบริหารจดัการสถานศกึษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั 
2. รายงานการประชมุครู และบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
3. รายงานการประชมุผู้ปกครอง ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา 
4. หลกัฐานการน าความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไปใช้ในการ
พฒันาสถานศกึษา 
5. หลกัฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยั 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ค าอธิบาย สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสญูหายของข้อมูล  โดยมีข้อมูลพืน้ฐานอย่างน้อย 9 
ประเภท ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของสถานศกึษา ข้อมลูนกัเรียน นกัศกึษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลกัสตูรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภณัฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดั โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั มีการ
ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้ เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา และมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาและผู้ เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตรา สว่น
ประมาณคา่(Rating scale) 1-5 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลพืน้ฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืนท่ี
จ าเป็นส าหรับสถานศกึษา ท่ีครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมี
ระบบส ารองข้อมลูสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการสญูหายของข้อมลู 
2. สถานศกึษามีการพฒันาฐานข้อมลู สารสนเทศอย่างตอ่เน่ืองและ
เป็นปัจจบุนั 
3. สถานศกึษาด าเนินการให้ ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้ เ รียนสามารถเ ข้าถึงและใช้ประโยช น์จากฐานข้อมูล 
สารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ขอสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
5. สถานศกึษามีผลการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลู สารสนเทศของสถานศกึษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 9 ประเภทและมีระบบ
ส ารองข้อมลูสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการสญูหายของข้อมลู 
2. หลกัฐานการพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ืองและเป็นปัจจบุนั 
3. หลกัฐานท่ีครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียนใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา 
4. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษา และผู้เรียน 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 
คะแนน    ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 
คะแนน    ดี 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเสีย่งท่ีส าคญัอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภยั ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านสิง่เสพติด  ด้านสงัคม ด้านการพนนัและการมัว่สมุ โดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ เรียน และผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง และมีผลท าให้ความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ ลดลง 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน 
โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างน้อย 5 ด้าน 
ได้แก่ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้าน
สิง่เสพตดิ ด้านสงัคมด้านการพนันและการมัว่สมุ โดย
การ มีส่วน ร่ วมขอ งค รู และบุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศกึษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2.  สถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
5. สถานศกึษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

1. หลกัฐานการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอย่าง
น้อย 5 ด้าน โดยการมีสว่นร่วมของครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง 
2. หลกัฐานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียง 
3. หลกัฐานการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน โครงการ 
4. หลกัฐานการน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
5. หลกัฐานแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง(เพิม่หรือลด) ในแตล่ะด้าน 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5 
คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4 
คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 2 และ 3 = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพจิารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาจดัระบบดแูลผู้ เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้ เรียน มีการแต่งตัง้ครูท่ีปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้ เรียน สง่เสริม
สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ผู้ เรียน มีระบบดแูลผู้ เรียนกลุม่เสีย่งและสง่เสริมผู้ เรียนปัญญาเลศิ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศกึษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งตัง้ครูท่ีปรึกษาและจัดให้
ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
3. สถานศกึษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกัน
ดแูลผู้เรียน 
4. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้ เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้ เ รียนกลุ่มเส่ียงและ
สง่เสริมผู้เรียนปัญญาเลศิ 

1. หลกัฐานการจดัปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. ค าสัง่แตง่ตัง้ครูท่ีปรึกษา และหลกัฐานการพบ การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน 
3. หลกัฐานการด าเนินงานของระบบเครือขา่ยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกนัดแูลผู้เรียน 
4. แผนงาน โครงการและผลการสง่เสริมสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ผู้ เรียน 
5. หลกัฐานการด าเนินงานของระบบดแูลผู้เรียนกลุม่เส่ียง และส่งเสริมผู้ เรียนปัญญา
เลศิ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ                       
โรงฝึกงาน ศนูย์วิทยบริการ มีการประเมินความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วมของ ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้ เรียน 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและ
ดแูลสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของ ครู
และบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
2.  สถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉล่ีย 3.51-5.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบริหารจดัการ 

1. หลกัฐานการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดแูลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษา และผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศกึษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร โรงฝึกงาน ศนูย์วิทย
บริการ โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
4. หลกัฐานการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการวัสด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ 

 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการ
ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน  โดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณค่า(Rating scale) 1-5 และมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหา การใช้
วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพวิเตอร์ 
2.  สถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จดัหา การใช้วสัด ุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉล่ีย 3.51-5.00 
5. สถานศกึษามีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

1. แผนงาน โครงการ การจดัหา การใช้วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพวิเตอร์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหาการใช้วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ และคอมพวิเตอร์ 
3. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสัดอุุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพวิเตอร์ โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน 
4. หลกัฐานการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหา
ทนุการศกึษา ทนุวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ สง่เสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ มีการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการประกาศเกียรติคณุยกยอ่ง 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยูด้่วยการมีสขุภาวะท่ีสมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลมุสขุภาวะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ สขุภาวะทางกาย สขุภาวะ
ทางอารมณ์ สขุภาวะทางสงัคม และสขุภาวะจิตและวิญญาณ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรมด้านวชิาการหรือวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษาไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 5 
3. สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 
4. ด าเนินการให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา ได้รับการพฒันา
คณุภาพชีวติท่ีเหมาะสม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

1. ข้อมลูครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3 . ข้อมูลค รูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไ ด้ รับ
ทนุการศกึษา ทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้เข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวชิาชีพ 
5. ข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพฒันา
คณุภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้ รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 
คะแนน    ดีมาก 
• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 
คะแนน    ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา ในด้านวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ นวตักรรม 
สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลกูฝังจิตส านกึและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

งบด าเนินการ หมายถึง คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสถานศึกษาในรอบปี ทัง้นีไ้ม่รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดฝึุก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
จดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10ของงบด าเนินการ 
2. สถานศกึษามีรายได้หรือมีมลูคา่ของผลผลิตผลงานจากการใช้
วสัดฝึุกในการจดัการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่า
วสัดฝึุก 
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดฝึุก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
บริการวชิาการและวชิาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ 
นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
5.รายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1. หลกัฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศกึษา 
2. หลกัฐานรายจ่ายค่าวสัดฝึุกอุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
3. หลกัฐานรายได้หรือมลูค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสัดุฝึกในการ
จดัการเรียนการสอน 
4. หลกัฐานรายจ่ายคา่วสัดฝึุก อปุกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและ
วชิาชีพ 
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวจิยั 
6. หลกัฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลกูฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 
คะแนน    ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 
คะแนน    ดี 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทัง้ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 ค าอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทัง้ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิสถานประกอบการ งบประมาณ วสัด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและหรือตา่งประเทศ 
2. สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ในประเทศและ
หรือตา่งประเทศร่วมพฒันาผู้เรียน มากกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทัง้ใน
ประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษากบัสถานศกึษา ไมน้่อยกวา่ 20 แห่ง 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ  เช่น 
งบประมาณ วสัด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศกึษากบัเครือขา่ยทัง้ในประเทศและหรือ
ตา่งประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้
ในประเทศและหรือตา่งประเทศ 
2. ข้อมลูสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศกึษา 
3. หลกัฐานการจดัหาภมูปัิญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ในประเทศและ
หรือตา่งประเทศ ร่วมพฒันาผู้เรียน ในแตล่ะสาขางาน 
4. ข้อมลูสถานประกอบการทัง้ในประเทศและหรือตา่งประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษากบัสถานศกึษา 
5. รายการทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัด ุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ท่ี
สถานศกึษาได้รับการสง่เสริม สนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษา 
6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ในประเทศและหรือต่างประเทศ
เพ่ือการปรับปรุง 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



      

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตังบ่งชี ้ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการบริหารจดัการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เ รียนทุกสาขา
งาน และมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการโดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่(Rating scale) 1-5 

ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป ให้นบัเป็นจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพจิารณา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงาน
ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรมตอ่ปี 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม  
4. สถานศกึษาด าเนินการให้ผู้ เรียนในแต่ละสาขางาน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการและมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

1. ข้อมลูครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
2. ข้อมลูสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศกึษา 
3. ข้อมลูผู้เรียนในแตล่ะสาขางาน 
4. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวิชาชีพ โดยการ
มีสว่นร่วมของครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียน 
5. โครงการ กิจกรรมการบริการวชิาการและวชิาชีพของแตล่ะสาขางาน 
6. ข้อมลู การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
7. ข้อมลูการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนในแตล่ะสาขางาน 
8. หลกัฐานการประเมนิความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน     
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้

 สง่เสริมให้ครู และผู้ เรียนจดัท านวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการสง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ เรียนระดบัชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส.2 จดัท าโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ  และจัดให้มีการประกวด แสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทัง้การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการสง่เสริมให้เข้าร่วมแสดง 
แขง่ขนัและได้รับรางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จดัแสดงโครงการสิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ เ รียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้ 
ปวส.2 จดัท าโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดย
มีจ านวนผลงานทัง้หมดตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดบั ปวช.3 จ านวน 3 คน : 
1 ชิน้ และระดบั ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิน้ 
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ทัง้หมด ไปใช้ประโยชน์ ในสถานศกึษา 
4. น า โครงการสิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
5. สถานศกึษาด าเนินการให้โครงการสิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวลัในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค และชาต ิ 

1. ข้อมลูผู้ เรียนในระดบั ปวช. 3 และระดบั ปวส. 2 จ าแนกตาม
ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
2. หลกัฐานการสง่เสริม สนบัสนนุการจดัท า การจดัประกวด จัดแสดง
โครงการ สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
3. ข้อมลูโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดบั 
ปวช.3 และระดบั ปวส.2 ในแตล่ะสาขางาน 
4. ข้อมลูโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับ
รางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 
5. ข้อมลูโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ี ได้รับ
การเผยแพร่ 
6. ข้อมลูโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับ
รางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค และชาต ิ

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูจดัท านวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั และจดัให้มีการประกวด จดัแสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทัง้การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา มีการสง่เสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขนัและได้รับรางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชุมชน  จังหวดั ภาค 
และชาติ 
 งานวิจยัของครูต้องครอบคลมุกระบวนการตอ่ไปนี ้
 1.   มีเป้าหมาย   2.  มีการระบุปัญหา  3.  มีวิธีการด าเนินการ  4.  มีการเก็บและบนัทกึข้อมลู   5.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการ 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวจิยั 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั  
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงาน
ทัง้หมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 
4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่
ตอ่สาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวจิยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวลัในระดบั ชมุชนจงัหวดั ภาค และชาต ิ 

1. ข้อมลูครูผู้สอนทัง้หมดในสถานศกึษา 
2. หลกัฐานการสง่เสริม สนบัสนนุการจดัท า การจดัประกวด จัดแสดง
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
3. ข้อมลูนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
4. ข้อมลูนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับ
รางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 
5. ข้อมลูนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ี ได้รับ
การเผยแพร่ 
6. ข้อมลูนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับ
รางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค และชาต ิ

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 



      

มาตรฐานที่ 6 ด้านการฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
 ปลกูฝังจิตส านกึและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันะธรรม อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสง่เสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคน และผู้ เรียนทกุคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 

ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  ตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป ให้นบัเป็นจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการกิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจก รรม การปลูก ฝั งจิตส านึก ด้านการ รั กชาติ  เทิ ดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

1. ข้อมลูครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
2. ข้อมลูผู้เรียนในสถานศกึษา 
3. โครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
4. ข้อมลูผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาต ิ
เทิดทูนพระมหากษัต ริ ย์  ส่ง เส ริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
5. ข้อมลูครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ

• ปฏิบตัติามประเดน็การพิจารณา 5 ข้อ = 
5 คะแนน    ดีมาก 
• ปฏิบตัติามประเดน็การพิจารณา 4 ข้อ = 
4 คะแนน    ดี 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพิจารณา 3 ข้อ = 
3 คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพิจารณา 2 ข้อ = 
2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ= 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
วฒันธรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษาทกุคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้อง
ภายนอกท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการ
ประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทนูพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมโดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
8. หลกัฐานการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของ
สถานศกึษาใน การปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคน และผู้ เรียนทกุคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้ เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จดัการ และมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
scale) 1-5 

 ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป ให้นบัเป็นจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศกึษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลกูฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ของสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการ
ปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้ เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

1. ข้อมลูครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
2. ข้อมลูผู้เรียนในสถานศกึษา 
3. โครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
4. ข้อมลูผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม  
5. ข้อมลูครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  
7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
8. หลกัฐานการประเมนิความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของ
สถานศกึษาใน การปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน    
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ= 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ภ ายนอก ท่ี มี ต่ อ ภ าพลัก ษ ณ์ ขอ ง
สถานศึกษา ในการการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51-5.00 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 ค าอธิบาย สถานศกึษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาทกุคน และผู้ เรียนทกุคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการ
ประเมินความพงึพอใจของผู้ เก่ียวข้องท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา โดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 

ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตัง้แต ่1 ครัง้ขึน้ไปให้นบัเป็นจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการ
พิจารณา 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศกึษามีจ านวนโครงการกิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นนัทนาการ ไมน้่อยกวา่ 5 โครงการกิจกรรม 
2. สถานศกึษาด าเนินการให้ ผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนนัทนาการ 
4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

1. ข้อมลูครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา 
2. ข้อมลูผู้เรียนในสถานศกึษา 
3. โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
4. ข้อมลูผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
5. ข้อมลูครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้าน
การกีฬาและนนัทนาการ 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬาและ
นนัทนาการ 

• ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 
คะแนน    ดีมาก 
• ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 
คะแนน    ด ี

• ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียนเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้อง
ภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ใน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการ
ประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

7. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและ
บคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
8. หลกัฐานการประเมนิความพงึพอใจ ของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอ่ภาพลกัษณ์ของสถานศกึษาในการสง่เสริมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 

คะแนน ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา และผู้ เรียน เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก ฝ่ายใน
สถานศกึษา และผู้ เรียน มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ และมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่การปลกูฝังจิตส านกึด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 1-5 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
2. สถานศกึษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การ มีส่วน ร่ วมขอ งค รู และบุคลากรทุก ฝ่ ายใน

1. หลกัฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียน 
2. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศกึษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ = 5 คะแนน     
ดีมาก 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ = 4 คะแนน    
ดี 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ = 3 คะแนน 
พอใช้ 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ = 2 คะแนน 



      

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
สถานศกึษา และผู้เรียน 
3.  สถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา และผู้ เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  ของ
ผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศกึษาท่ีมีตอ่การการปลกูฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผล
การประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51 -5.00 

พอเพียง 
4. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศกึษาและผู้เรียน 
5. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
การปลกูฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา จ านวน 2 ตังบ่งชี ้

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 
 
  



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินคณุภาพการศกึษา 2553 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
4. สถานศกึษาได้จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมนิคณุภาพภายใน 
5 .  สถานศึกษา ไ ด้จัด ใ ห้ มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมินคณุภาพ
ภายในและผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 

1. หลกัฐานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ เรียน 
ชมุชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
3. หลกัฐานการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาและการประเมินคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
4. รายงานประเมนิคณุภาพภายในประจ าปี 
5. หลกัฐานการน าผลการประเมนิคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก
ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5 
คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4 
คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 2 และ 3 = 3 
คะแนน พอใช้ 

• ปฏิบตัติามประเดน็การพจิารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
• ปฏิบตัิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 



      

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 ค าอธิบาย สถานศกึษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สว่นท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตวับ่งชี ้และแสดงถึง
คณุภาพของการด าเนินงานในแตล่ะตวับง่ชีโ้ดยมีผลการตดัสนิของตวับง่ชีไ้ด้ตามเกณฑ์สงูสดุในระดบั 5 คะแนน ดีมาก 

ประเดน็การพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพจิารณา เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนตัวบ่งชีท่ี้มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดบั 5 คะแนน ดีมาก 

ผลการตดัสนิ 34 ตวับง่ชี ้
มาตรฐานท่ี 1 ตวับง่ชี ้1.1-19 
มาตรฐานท่ี 2 ตวับง่ชี ้2.1-2.5 
มาตรฐานท่ี 3 ตวับง่ชี ้3.1-3.12 
มาตรฐานท่ี 4 ตวับง่ชี ้4.1 
มาตรฐานท่ี 5 ตวับง่ชี ้5.1-5.2 
มาตรฐานท่ี 6 ตวับง่ชี ้6.1-6.4 
มาตรฐานท่ี 7 ตวับง่ชี ้7.1 

จ านวนตงับง่ชีท่ี้มีผลการตดัสนิตามเกณฑ์สงูสดุในระดบั 
5 คะแนน ดีมาก 
• 30-34 ตวับ่งชี ้และไม่มีตวับ่งชีใ้ดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น = 5 คะแนน ดีมาก 
• 24-29 ตวับง่ชี ้= 4 คะแนน ดี 

• 18-23 ตวับง่ชี ้= 3 คะแนน พอใช้ 

• 12-17 ตวับง่ชี ้= 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
• ต ่ากว่า 12 ตวับ่งชี  ้ = 1 คะแนน  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 
 
 
  



      

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน  ด้านอาชีวศกึษา  รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2559-2563 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  

  



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 


