
 

 

 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมติรนครราชสีมา 
 

 

 

 



๑ 
 

คํานํา 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใชเปนเปาหมายในการจัดการอาชีวศึกษา

ในสถานศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ งมาตรฐาน           

การอาชีวศึกษา พ .ศ.  ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน              

๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงช้ี  และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงช้ี รวม ๒ สวน 

มีจํานวน ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบง ช้ี และไดกําหนดใหสถานศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชนไดนําไปใช              

เปนแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตน

ไป ซึ่งจะกอใหเกิดคุณภาพการจัดการศึกษาและไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เกิดผลดีกับผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  จึงไดรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารฉบับน้ีข้ึน เพื่อให

หนวยงานตางๆ ของวิทยาลัยไดนําไปใชในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยไดอยางมี

คุณภาพ โดย เริ่มใชต้ังแต ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

สารบัญ 

 

  หนา 

สวนท่ี ๑ ประกาศ  

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                                                         

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

๔ 

 - ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา                   

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙ 

สวนท่ี ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 - ระบบประกันคุณภาพภายใน ๑๓ 

 - เกณฑการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๕ 

ภาคผนวก  ๖๕ 

 - คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบรหิาร

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๑ ประกาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 อุดมการณในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับ

เทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา

ใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือ

ประกอบอาชีพโดยอิสระได 

 หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงหลักการ

ตอไปน้ี 

 ๑. การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจจาก

สวนกลางไปสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 

 ๒. การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและความสนใจ

อยางทั่วถึงและตอเน่ืองจนถึงระดับปริญญาตรี 

 ๓. การมีสวนรวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา

กําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ๔. การศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอน

ประสบการณการทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ๕. การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 ๖. การระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพโดย

คํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

 ๗. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน

การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การ

ประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

  

 



๖ 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๒ สวน ประกอบดวย สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา และ

สวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ ดังน้ีคือ 

 

 สวนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี ้

 

 มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ตัวบงชี้ 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน ๑ ป(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา(๕ คะแนน) 

 

 มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๕ ตังบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน(๕ คะแนน) 

  

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา(๕ คะแนน) 



๗ 
 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา(๕ 

คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ(๕ คะแนน) 

  

 มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตังบงชี้  

 ตัวบงช้ีที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ(๕ คะแนน) 

 

 มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๒ ตัวบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ของผูเรียน(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ของคร(ู๕ คะแนน) 

 

 มาตรฐานท่ี ๖ ดานการฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน ๔ 

ตัวบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(๕ คะแนน) 

 

 มาตรฐานท่ี ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตังบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน(๕ คะแนน) 



๘ 
 

 ตัวบงช้ีที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ. ๒๕๕๕(๕ 

คะแนน) 

 

สวนท่ี ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี ้

 

 มาตรฐานท่ี ๘ ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๐ ตัวบงชี ้

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน สถานประกอบการ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(๕ 

คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 

๒.๐๐ ข้ึนไป(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา(๕ คะแนน) 

 ตัวบงช้ีที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช

ประโยชน(๕ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕        

แนบทายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

หลักเกณฑในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี   

๑. ใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ 

๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ 

๒. ใหสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส .) และการฝกอบรมวิชาชีพจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหสอพดคลองกับมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. ใหสถานศึกษาที่มีหนาที่เฉพาะการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาว

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงช้ี 

๔. ใหสถานศึกษาที่มีหนาที่ทั้งการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และการฝกอบรมวิชาชีพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให

สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน 

๓๕ ตัวบงช้ี และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบวงช้ี รวม ๒ สวนจํานวน ๘ 

มาตรฐาน ๔๕ ตัวบงช้ี 

๕. ใหสถานศึกษาที่มีหนามี่เฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ให

สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที่ ๓ ตัว

บงช้ีที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๘, ๓.๙ มาตรฐานที่ ๗ ตัวบวงชีที่ ๗.๑ และสวนที่ ๒ การฝกอบรม

วิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงช้ี รวม ๒ สวน จํานวน ๓ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบงช้ี 

๖. ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ทั้งน้ีดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

๗. ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยรายงานน้ัน

ตอสาธารณชน 

๘. ใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        

 



๑๑ 
 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑. ใหสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา นับต้ังแตเริ่มภาคเรียนที่ ๑ จน

สิ้นสุดภาคเรียนฤดูรอนของปการศึกษา 

๒. ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

หมายถึงผูเรียนปกติเรียนเต็มเวลา ผูเรียนในระบบทวิภาคี และผูเรียนโดยการเทียบโอนความรูและเทียบโอน

ประสบการณ 

๓. ใหสถานศึกษาดําเนินการตาม“เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ซึ่งมีรายละเอียดของมาตรฐาน ตัวบงช้ี คําอธิบาย ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา และ

เกณฑการตัดสิน 

๔. ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีหนาที่เฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ตองดําเนินการตามสวนที่ ๑ การจัดการ

อาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที่ ๓ ตัวบงช้ีที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๘, ๓.๙ และมาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ี

ที่ ๗.๑ และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงช้ี รวม ๒ สวน จํานวน ๓ มาตรฐาน 

๑๘ ตัวบงช้ี น้ัน ใหสถานศึกษาปรับเปลี่ยนขอความของสวนที่ ๑ มาตรฐานที่ ๓ และมาตรฐานที่ ๗ เฉพาะตัว

บงช้ีที่เกี่ยวของใน “เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยเทียบเคียงกัน ดังน้ี 

(๑) เปลี่ยน “การจัดการอาชีวศึกษา” เปน “การฝกอบรมวิชาชีพ” 

(๒) เปลี่ยน “ขอมูลนักเรียนนักศึกษา” เปน “ขอมูลผูเขารับการฝกอบรม” 

(๓) เปลี่ยน“ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน”เปน“ขอมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้” 

(๔) เปลี่ยน “ผูเรียน” เปน “ผูเขารับการฝกอบรม” 

(๕) เปลี่ยน “แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” เปน “แผนพัฒนาการจัดการ

ฝกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา” 

๕. เกณฑผานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดประกอบดวย 

(๑) แตละตัวบงช้ีไดคะแนนตามเกณฑการตัดสินไมตํ่ากวา ๓ คะแนน และ 

(๒) แตละมาตรฐานไดคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบงช้ีตามเกณฑการตัดสินไมตํ่ากวา ๓.๕๐ 

คะแนน 

๖. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถาตัวบงช้ีใด มาตรฐานได ไมผานเกณฑการ

ประเมิน สถานศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุและพัฒนาใหผานเกณฑการประเมินในปถัดไป ถายังไมผานเกณฑ

การประเมินใหหนวยงานตนสังกัดกํากับติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุนและรวมกับสถานศึกษาพัฒนา

เพื่อใหผานเกณฑการประเมินภายในปตอไป 

๗. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป ถาตัวบงช้ีใด มาตรฐานใด ไมผานเกณฑการประเมิน หนวยงานตน

สังกัดตองวิเคราะหสาเหตุ ใหขอเสนอแนะ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริมสนับสนุนและรวมกับสถานศึกษา

พัฒนาเพื่อใหผานเกณฑการประเมินโดยใหมีการประเมินซ้ําในปถัดไป 

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

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ระบบประกันคุณภาพภายใน 

 ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังตอไปน้ี(กฎกระทรวงขอ ๒๒) 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๓. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๕. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๗. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

โดย ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแล

ของหนวยงานตนสังกัด ทั้งน้ีใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งน้ี ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

 ระบบประกันคุณภาพภายในเปนระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  

๑. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศกําหนดสําหรับการ

ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ

ดูแลสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

๑.๑ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เนนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ

เปดเผยตอสาธารณชน หลังเปดภาคเรียนในปการศึกษาถัดไปไมเกิน ๓๐ วัน 

๑.๒ ใหหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทําการประเมินคุณภาพภายใน โดยใหแลวเสร็จ

ภายในภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษา 

๑.๓ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 



๑๔ 
 

๒.๑ ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการทําหนาที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกป 

๒.๒ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาอยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๓ ป และแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสู คุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมกีารกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง 

การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

๓.๑ ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและรายวิชา รวมทั้ง

เหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ินและเทคโนโลยี 

๓.๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๓.๓ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและตอง

สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว 

 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาในเชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัย ทรัพยากร กระบวนการและ

ผลผลิต/ผลลัพธ  

ปจจัย/ทรพัยากร กระบวนการ ผลผลิต 

๑. ดานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

๒. ดานผูเรียน 

๓. ดานหลักสูตร 

๔. ดานสื่อการเรียนการสอน 

๕. ดานงบประมาณ 

๖. ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคาร

สถานที ่

๑. การจัดการอาชีวศึกษา 

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 

๓. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๔. การบริหารวิชาการและ

วิชาชีพ 

๕. นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 

๖. การปลูกฝง จิตสํานึก และ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย

และพลโลก 

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 

๘. การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 

๑. มาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเรจ็

การศึกษา 

๒. มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

๓. มาตรฐานดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๔. มาตรฐานดานบริการวิชาการและวิชาชีพ 

๕. มาตรฐานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 

๖. มาตรฐานดานการปลกูฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

๗. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๘. มาตรฐานดานการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีระยะสั้น 



๑๕ 
 

เกณฑการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานที ่๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ตัวบงช้ี 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่

ยอมรับ หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออก

กลางคัน จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสมและการคํานวณรอยละ ใหคิดเม่ือส้ินภาคเรียนที่ ๒ หรือส้ินภาคเรียนฤดูรอน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผู เรียนที่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 

๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

ทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน  โดยพิจารณาจาก

ภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นป

จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 

เก่ียวกับ 

  ๑.๑ ขอมูลผูเรียนทั้งหมด 

  ๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

  ๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน 

  ๑.๔ ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒๐๐ ขึ้นไป เทียบกับ

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และ 

ระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นปประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

สถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๑๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูเรียน ๓ ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดย

กําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานไมนอยกวา ๕ แหง และบุคคลในชุมชนไมนอยกวา ๕ คน  มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใชแบบประเมิน มาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนทั้ง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 

คุณภาพของผูเรียนใน ๓ ดาน คือ 

๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา 

๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 

สถานประกอบการ หนวยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผูเรียนเขาฝกงาน 

ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีสวนเก่ียวของกับผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนด

กลุมตัวอยางสรางเครื่องมือ เพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ ไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๑. หลักฐานเก่ียวกับการกําหนดกลุมตัวอยางการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  

โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางการนําขอมูลมาวิเคราะห 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูเรียนเขา

ฝกงานทีมี่ตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีสวนเก่ียวของกับผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงานและ

บุคคลในชุมชน ที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๕           

= ๕ คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๔          

= ๔ คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๓          

= ๓ คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๒          

= ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

 



๑๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละ

กับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี ๒๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 

ประเมินปฏิบัติ ๘๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม 

รวม ๑๐๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 

ระดับปวส. ประเมินทฤษฎี ๔๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม 

ประเมินปฏิบัติ ๖๐ % ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

รวม ๑๐๐ % ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรโดยพิจารณาภาพรวม

ของสถานศึกษา 

๑. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมิน และเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แตละประเภท

วิชา สาขาวิชา สาขางาน 

๓. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จําแนกตามประเภท

วิชา สาขาวิชาสาขางาน เก่ียวกับ 

    ๓.๑ ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

    ๓.๒ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  ในระดับ ปวช. และระดับ 

ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓  ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

(สทศ.) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับชัน้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแตคา

คะแนนเฉ ล่ียระดับชาติขึ้ น ไป เที ยบกับ ผู เ รี ยนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

๑. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ จําแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

เก่ียวกับ 

    ๑.๑ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) 

    ๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.) 

    ๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

๒. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบ ในระดับ ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๖๕ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๓๕-๔๔.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๓๕ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)(สทศ.) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแตคา

คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบโดยพิจารณา

จากภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น จําแนกประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน เก่ียวกับ 

    ๑.๑ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  

    ๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) (สทศ.) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

    ๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

๒. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน ระดับ ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๖๕ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๓๕-๔๔.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๓๕ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

รับรอง เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเรียนใหเปนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ไดกําหนดไว 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน

อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

รับรองเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ

โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. หลักฐานดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นป จําแนกประเภท

วิชา สาขาวิชา สาขางาน เก่ียวกับ 

    ๑.๑ ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

    ๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 

    ๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ(หลักฐานจากสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

รับรอง) 

๒. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.จําแนก

ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนน้ัน จําแนกตามประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ

ผูเรียนแรกเขาของรุนน้ันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

๑. หลักฐานดานผูเรียนแรกเขาและผูสําเร็จการศึกษาของรุนน้ันในระดับ ปวช. และ

ระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เก่ียวกับ 

    ๑.๑ ขอมูลผูเรียนแรกเขา ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษา 

         (๑) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล

เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณตอหัว 

         (๒) สถานศึกษาสังกัด สช. และอ่ืนๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงิน

อุดหนุนรายบุคคล ณ ๑๐ มิถุนายน 

    ๑.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

    ๑.๓ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุนน้ัน 

    ๑.๔ ขอมูลของผูไมสําเร็จการศึกษาพรอมผูเรียนแรกเขาของรุนน้ันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ เชน ลาออก เสียชีวิต พนสภาพเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑ เปนตน 

๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนน้ันในระดับ 

ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ

สถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน ๑ ป เทียบรอยละ

กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป เทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน

ปการศึกษาที่ผานมา 

๒. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ไดงาน

ทําภายใน ๑ ป ในสถานประกอบการหนวยงานตาง ๆ พรอมดวยขอมูลของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

๓. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป พรอมขอมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 

๔. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษา

ตอภายใน ๑ ป พรอมขอมูลของสถานศึกษาที่เขาศึกษาตอ 

๕. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน  ๑ ป เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขา

งาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ = ๓ คะแนน  พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดานคือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะ

วิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ หนวยงานหรือ กลุมสถานศึกษา หรือกลุมผูรับบริการรวมไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนสถานประกอบการ หนวยงานสถานศึกษา 

ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน 

มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง 

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดาน คือ 

๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา 

๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกต สูอาชีพ 

สถานประกอบการ หนวยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ 

ผูรับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หนวยงานที่ไดรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนด

กลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

๑. หลักฐานเก่ียวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

โดยใชมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง การนําขอมูลมาวิเคราะห 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จ

การศึกษาเขาทํางานที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอที่มี

ตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๒ = ๒ 

คะแนน ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน ตองปรับปรุง

เรงดวน 



๒๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

ภาพรวม 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐คิดเปนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เม่ือเทียบกับ

ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

สถานศึกษา และผูรับบริการ ที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๕ ตังบงช้ี 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเน้ือหาสาระ โดยรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เก่ียวของใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการ

พัฒนาหลักสูตร 

๒ . สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน

ประกอบการและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

๓. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

๕. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ที่พัฒนาแลวตามขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓ ปไปใชอยางนอย

รอยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

๑. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

๒. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 

๓. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๔. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๖. หลักฐานที่สาขางานไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๓ ป ไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน 

๗. รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๓ ป 

ไปใชในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ คะแนน     

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ คะแนน        

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ๒ และ ๓ = ๓ คะแนน      

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน            

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบั ติต ามประเด็น  ๑  = ๑  คะแนน                     

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูที่จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

๒. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามประเด็น ๑ รอยละ 

๕๐-๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามประเด็น ๑ รอยละ 

๖๐-๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามประเด็น ๑ รอยละ 

๗๐-๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๕. สถานศกึษามีครูที่ดําเนินการตามประเด็น ๑ รอยละ 

๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๑. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 

๓. แผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแตละคนทุกรายวิชาที่สอน 

๔. รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผูสอน

ทั้งหมดในสถานศึกษา 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๒ = ๒ 

คะแนน ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน  ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผล

จากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปน้ี 

 ๑. มีเปาหมาย 

 ๒. มีการระบุปญหา 

 ๓. มีวิธีการดําเนินการ 

 ๔. มีการเก็บและบันทึกขอมูล 

 ๕. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

๒ .  สถานศึกษาดําเ นินการให ครู แต ละคนใช ส่ื อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไมนอย

กวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอนไมนอย

กวารอยละ ๘๐ของรายวิชาที่สอน 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอน

๑. ขอมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอน 

๒. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 

๓. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน 

๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึก

หลังการสอน 

๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน     

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๒๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัย

ไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา

หน่ึงรายวิชาที่สอน 

๗. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ

เรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจง

หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบ

กอนการจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชาที่สอน 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผล

ตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัด

และประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

๑. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 

๓. หลักฐานการกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน

ทราบกอนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 

๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในทุก

รายวิชาที่สอน 

๕. หลักฐานการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคน

ในทุกรายวิชาที่สอน 

๖. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุก

รายวิชาที่สอน 

๗. หลักฐานการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 

ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่

สอน 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน   

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มี

การนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

หนวยงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ .  สถานศึกษามีการคัด เ ลือกสถานประกอบการ 

หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผู เรียนเขา

ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน 

๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน

พรอมมีคูมือการฝกงาน 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผู เรียนใน

สถานประกอบการ หนวยงาน 

๔. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับ

สถานประกอบการ หนวยงาน 

๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อ

นําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงาน

ที่เก่ียวของเขารวมสัมมนา 

๑. ขอมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือก และทําความรวมมือ ในการ

สงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 

๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน 

๓. หลักฐานการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน 

๔. หลักฐานการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน 

๕. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของรวมการสัมมนา 

๖. หลักฐานการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานเพื่อ

นําผลไปปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน  

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน  

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ขอ = ๓ คะแนน  

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน  

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน  

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงช้ี 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

มีระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสียง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 คําอธิบาย  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แตละสังกัดและอํานาจหนาที่ใหถือปฏิบัติดังน้ี คือ 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ การ

สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใหเปนไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

           การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕  

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มิไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิไดเปนคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซ่ึงสถานศึกษาเปนผูเสนอและคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ใหทําหนาที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซ่ึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ประเมิน ๒ ดานดังกลาว อาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันได 

 

 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษารับทราบขอมูลและนําผลไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานตอไป ใหใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ 

 

 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบขอมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 

 

 



๓๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ .  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ

วิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ 

๒ .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง 

๓ .  สถานศึกษาดําเ นินการใหคณะกรรมการหรือ

วิทยาลัยปฏิบัติอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่

เก่ียวของ 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ

สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษาประ เ มินคุณภาพการปฏิบัติ งานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 

๑. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 

๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ใน

การปฏิบัติงานรวมกับ สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน     

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการดําเนินงาน

ตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศกึษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา  ผู เ รียน  ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

๒. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่

สอดคลอง กับแผนพัฒนาการ จัดการศึ กษาขอ ง

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ

เสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๕. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

๑. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. หลักฐานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา 

๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ = ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

อัตลักษณ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ .  สถานศึกษามีการกําหนดอัต ลักษณโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน 

และหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ 

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

๑. วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ ปรัชญาวิสัยทัศน พันธกิจของ

สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

๕. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ = ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 คําอธิบาย ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา( Rating scale) ๑-๕ 

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

๒. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวน

เก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 

๔. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของไปใช

ในการพัฒนาสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงานและภาวะ

ผู นําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดย

เฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

๒. รายงานการประชุมคร ูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๓. รายงานการประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา 

๔. หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของไปใชในการพัฒนา

สถานศึกษา 

๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล โดยมีขอมูลพื้นฐานอยางนอย ๙ ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด โดย

ขอมูลจะตองครบถวน เชื่อมโยงอยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน มีการดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน จากฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายภายในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชแบบประเมินมาตราสวน

ประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน ๙ประเภทและอาจมี

ขอมูลอ่ืนที่จําเปนสําหรับสถานศึกษา ที่ครบถวนและ

เชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ

เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศอยาง

ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

๓. สถานศึกษาดําเนินการให ครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน

จากฐานขอมูล สารสนเทศ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ขอ

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการระบบฐานขอมูล  สารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๑. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางนอย  ๙ ประเภทและมีระบบสํารองขอมูล

สารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

๒. หลักฐานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและเปน

ปจจุบัน 

๓. หลักฐานที่ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๓๘ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด  ดานสังคม ดานการ

พนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน และผูปกครอง มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีผลทําให

ความเส่ียงในดานตาง ๆ ลดลง 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ . สถานศึกษามีการ วิเคราะหและจัดทําแผนงาน 

โครงการบริหารความเส่ียงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน 

ไดแกดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิง

เสพติด ดานสังคมดานการพนันและการม่ัวสุม โดยการ

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ผูเรียน และผูปกครอง 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ 

๔. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการ

ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 

๕. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยางนอย ๓ ดาน 

๑. หลักฐานการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงที่สําคัญอยาง

นอย ๕ ดาน โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและ

ผูปกครอง 

๒. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียง 

๓. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โครงการ 

๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 

๕. หลักฐานแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง(เพิ่มหรือลด) ในแตละดาน 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ = ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบ

ดูแลผูเรียนกลุมเส่ียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน 

๒ . สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให

ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๓. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกัน

ดูแลผูเรียน 

๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ สงเสริมสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ ๑๐ ของ

จํานวนผูเรียนที่รองขอ 

๕. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเส่ียงและสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศ 

๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผูเรียน 

๒. คําส่ังแตงตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ การใหคําปรึกษาแกผูเรียน 

๓. หลักฐานการดําเนินงานของระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน 

๔. แผนงาน โครงการและผลการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน 

๕. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผูเรียนกลุมเส่ียง และสงเสริมผูเรียนปญญา

เลิศ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ มีการประเมินความ

พึงพอใจโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของ ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของ ครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๓ .  สถานศึกษามีการประ เ มินความพึ งพอใจต อ

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ศูนย วิทยบริการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ 
๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การ

บริหารจัดการ 

๑. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของ ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ

ผูเรียน 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหา การใชวัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครูและ 

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหา การใช

วัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการ

จัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐ 

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

๑. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริม

ใหมีโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ และมีความม่ันคงซ่ึงครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุข

ภาวะจิตและวิญญาณ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ . สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

๒ . สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไมนอยกวา รอยละ ๕ 

๓ . สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กับถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๔ . สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอย

ละ ๗๕ 

๕ . สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือ

วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

ไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการ

หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๔. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขารวมโครงการแลกเปล่ียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกร

ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 

๕. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

เหมาะสม 

๖. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก

ยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ

องคกรภายนอก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๔๓ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ในดานวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการและวิชาชีพ การสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน

การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งน้ีไมรวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง คาครุภัณฑ คาเส่ือมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๑๐

ของงบดําเนินการ 

๒. สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตผลงาน

จากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอนไมนอย

กวารอยละ ๒๕ ของคาวัสดุฝก 

๓. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือ

สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวารอย

ละ ๑ ของงบดําเนินการ 

๔. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครู

และผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ

งานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

๕. สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลกไมนอยกวารอยละ ๕ ของ

งบดําเนินการ 

๑. หลักฐานแสดงงบดําเนินการของสถานศึกษา 

๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

๓. หลักฐานรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียน

การสอน 

๔. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

๕. หลักฐานรายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

๖. หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก

และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๔๔ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ 

งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 

๒ . สถานศึกษามีสาขางานที่ มีการจัดหาภูมิปญญา

ทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ

หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน มากกวารอยละ ๘๐ 

ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน 

๓ .  สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้ ง ใน

ประเทศและหรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัด

การศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา ๒๐ แหง 

๔ . สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร อ่ืนๆ เชน 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา ๕ รายการ 

๕ .  สถานศึกษามีการประเ มินผลการเ นินงานตาม

แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา กับ เครือขายทั้ ง ในประ เทศและหรื อ

ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 

๒. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ

หรือตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียน ในแตละสาขางาน 

๔. ขอมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัด

การศึกษากับสถานศึกษา 

๕. รายการทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษา

ไดรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 

๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศเพื่อการ

ปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 



๔๕ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตังบงช้ี  

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน 

 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไป ใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการกิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไม

นอยกวา ๒ โครงการ กิจกรรมตอป 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ 

กิจกรรม  
๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางานไม

นอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม  

๕ .  สถานศึกษามีการประเ มินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

๓. ขอมูลผูเรียนในแตละสาขางาน 

๔. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๕. โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขางาน 

๖. ขอมูล การเขารวมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๗. ขอมูลการเขารวมโครงการ กิจกรรม ของผูเรียนในแตละสาขางาน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน     

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๒ ตัวบงช้ี 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียน 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดทําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ  และจัด

ใหมีการประกวด แสดง และเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ

ชาต ิ

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น 

ปวส. ๒ จัดทําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมี

จํานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑเฉล่ีย ระดับ ปวช. ๓ จํานวน ๓ คน : ๑ 

ชิ้น และระดับ ปวส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น 

๓. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด ไปใชประโยชน ในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาไดนํา โครงการส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอ

สาธารณชน 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช

ประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ 

๑. ขอมูลผูเรียนในระดับ ปวช. ๓ และระดับ ปวส. ๒ จําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๓. ขอมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับ 

ปวช. ๓ และระดับ ปวส. ๒ ในแตละสาขางาน 

๔. ขอมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับ

รางวัลหรือนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

๕. ขอมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ ไดรับ

การเผยแพร 

๖. ขอมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ไดรับ

รางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๔๗ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวจิัย ของครู 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช

ประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

 งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปน้ี 

๑. มีเปาหมาย 

๒. มีการระบุปญหา 

๓. มีวิธีการดําเนินการ 

๔. มีการเก็บและบันทึกขอมูล 

๕. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด 

จัดแสดง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

๓. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอ

สาธารณชน 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช

ประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับ ชุมชนจังหวัด ภาค และชาต ิ 

๑. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดง

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๓. ขอมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๔. ขอมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับ

รางวัลหรือนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

๕. ขอมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ ไดรับ

การเผยแพร 

๖. ขอมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับ

รางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๔๘ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ดานการฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน ๔ ตัวบงช้ี 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม อนุรักษส่ิงแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ตัวบงช้ีที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมินมาตราสวน

ประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไป ใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย 

ส ง เ สริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม 

๒ . สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝง

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา 

๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๕. ขอมูลครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ= ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 



๔๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย 

ส ง เ สริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุง

การบริหารจัดการ 

๕ .  สถานศึกษามีการประเ มินความพึงพอใจของ

ผูเก่ียวของภายนอกที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

ในการปลูกฝง จิต สํ า นึกด านการรั กชาติ  เทิดทูน

พระมหาก ษัตริ ย  ส ง เ สริ มการปกครองร ะบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการ

ประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาใน การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีการประเมินผล

การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มี

ตอภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

 ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไป ใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา ๕ 

โครงการ กิจกรรม 

๒ . สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวม

โครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย

ของสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

และผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๕ .  สถานศึกษามีการประเ มินความพึงพอใจของ

ผูเก่ียวของภายนอกที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

ในการการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา 

๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  

๕. ขอมูลครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  

๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกที่มีตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาใน การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ= ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๕๑ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใช

แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการกิจกรรม ดานการกีฬาและ

นันทนาการ ไมนอยกวา ๕ โครงการกิจกรรม 

๒. สถานศึกษาดําเนินการให ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ 

กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา

และนันทนาการ 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ

ภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ใน

การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ

ประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา 

๓. โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

๕. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดาน

การกีฬาและนันทนาการ 

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 



๕๒ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน มีแผนงาน โครงการ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผล

การดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการ

สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ของ

ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผล

การประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐ 

๑. หลักฐานการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน 

๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

และผูเรียน 

๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน     

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๕๓ 
 

มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตังบงช้ี 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 คําอธิบาย สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน 

๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 

๑. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําป 

๕. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไป

ใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ = ๑ คะแนน ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 



๕๔ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัว

บงชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ 

๕ คะแนน ดีมาก 

ผลการตัดสิน 34 ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ ๑.๑-๑๙ 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑-๒.๕ 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ ๓.๑-๓.๑๒ 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ ๔.๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ ๕.๑-๕.๒ 

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ ๖.๑-๖.๔ 

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ ๗.๑ 

จํานวนตังบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยูในเกณฑตอง

ปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน = ๕ คะแนน ดีมาก 

• ๒๔-๒๙ ตัวบงชี ้= ๔ คะแนน ดี 

• ๑๘-๒๓ ตัวบงชี ้= ๓ คะแนน พอใช 

• ๑๒-๑๗ ตัวบงชี ้= ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี ้= ๑ คะแนน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

สวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานที่ ๘ ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จํานวน ๑๐ ตัวบงช้ี 

 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 คําอธิบาย สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขาร ับการฝกอบรม ชุมชน 

สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพรอมทั้ง

จัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจําป 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับ

การฝกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

๒. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจําป ที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันประจําป 

๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุง 

๕. สถานศึกษาทีการจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ประจําป 

๑. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

๒. หลักฐานการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ประจําป โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  

๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันประจําป  

๔ . หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๕ . รายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ประจําป 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ 

= ๕ คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = 

๔ คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ 

คะแนน ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ 

= ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 



๕๖ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

  คําอธิบาย สถานศึกษามีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเน้ือหาสาระ โดยรวมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑ .  สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความ

ตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

ชุมชน สถานประกอบการ 

๓. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

๕ .  สถานศึกษามีการ นําห ลัก สูตร  ฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ ๑-๔ 

ไมเกิน ๒ ป ไปใชอยางนอยรอยละ ๕๐ ของ

จํานวนรายวิชาที่จัดการฝกอบรม  

๑. ขอมูลรายวิชาที่จัดการฝกอบรมในสถานศึกษา 

๒. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๓. หลักฐานความรวมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา 

๔. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

๖. หลักฐานที่สถานศึกษาไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๒ ป ไปใชใน

การจัดฝกอบรม 

๗. รอยละของรายวิชาที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๒ ป ไปใชในการ

จัดการฝกอบรมในสถานศึกษา 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ ๓ และ ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ๒ และ ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ และ ๒ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ 

= ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายที่ มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

๒. สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรระยะส้ันดําเนินการตามประเด็น

ขอ ๑ รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรระยะส้ันดําเนินการตามประเด็น

ขอ ๑ รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรระยะส้ันดําเนินการตามประเด็น

ขอ ๑ รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรระยะส้ันดําเนินการตามประเด็น

ขอ ๑ รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๑. หลักฐานครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๓. แผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแตละคนทุกรายวิชาที่สอน 

๔. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ที่จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับจํานวน

ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๕ = ๕ 

คะแนน 

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๔ = ๔ 

คะแนน 

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๓ = ๓ 

คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๒ = ๒ 

คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 



๕๘ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัด

และประเมินผล ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรม ใชวิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการ

ฝกอบรมที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒ .สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใชส่ือและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

รายวิชา 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการกําหนด

และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเขารับการฝกอบรม

ทราบกอนการจัดการฝกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใชวิธีการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันนําผลจาก

การวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรมที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่

จัดการฝกอบรม 

๑. ขอมูลครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม 

๓. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๔. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. หลักฐานของรายวิชาที่ มีการใช ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ

ฝกอบรม 

๖. หลักฐานการกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเขารับ

การฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใน

ทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๗. หลักฐานการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของ

ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม  

๘. หลักฐานการนําผลการการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขา

รับการฝกอบรม ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ 

= ๕ คะแนน    ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ 

= ๔ คะแนน    ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ 

= ๓ คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ 

= ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ 

= ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๕๙ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด ในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิดาน

สถานประกอบการ ดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการ

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๒ .  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผู เชียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๔ .  สถานศึกษาได รั บการสนับสนุนทรัพยากร อ่ืนๆ เช น  

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ในการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันเพื่อการปรบัปรุง 

๑. แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน 

๒. ขอมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม 

๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากร

หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๔. ขอมูลสถานประกอบการที่ มีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน 

๕. รายการทรัพยากรอ่ืนๆ เชน  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่

สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ัน 

๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การระดม

ทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเพื่อการปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๕ ขอ = ๕ คะแนน    

ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๔ ขอ = ๔ คะแนน    

ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๓ ขอ = ๓ คะแนน 

พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๒ ขอ = ๒ คะแนน 

ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ๑ ขอ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่ไดรับการพัฒนา 

 คําอธิบาย จํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบรอยละกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา จําแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ที่ไดรับการพัฒนา ดานวิชาชีพที่สอดคลองกับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาที่รับผิดชอบ

เทียบกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณา

ในภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. ขอมูลครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดในสถานศึกษา 

๒. ขอมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม 

๓. หลักฐานหรือคําส่ังมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม 

๔. ขอมูลการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

๕. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่ไดรับการพัฒนา ดานวิชาชีพที่สอดคลองกับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ทั้งหมดในสถานศึกษา จําแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน     ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙  = ๓ คะแนน พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙  = ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในดานวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากร

หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจําปของสถานศึกษา 

 งบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หมายถึง เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใชในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเปาหมายที่

กําหนดและรวมทั้งเงินคาลงทะเบียนที่ไดรับจากผูเขารับการฝกอบรม 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในดานวัสดุ

ฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือ

รวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคลองกับแผนการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจําปของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เปนรอยละ ๒๕-๒๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๓. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เปนรอยละ ๓๐-๓๔.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

๔. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เปนรอยละ ๓๕-๙๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

๕. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เปนรอยละ ๔๐ ขึ้นไป ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

๑. หลักฐานแสดงงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน 

๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ ส่ือการสอน ในการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๓. หลักฐานการจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่

เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน  

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตาม

ประเด็น ๕ = ๕ คะแนน  ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตาม

ประเด็น ๔ = ๔ คะแนน  ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตาม

ประเด็น ๓ = ๓ คะแนน  พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตาม

ประเด็น ๒ = ๒ คะแนน  ตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน  ตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๖๒ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมทั้งหมดยกเวนผูเขารับการ

ฝกอบรมที่ออกกลางคัน จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ที่มีผล

คะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการ

ฝกอบรมทั้งหมด ทั้งน้ี ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน 

โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา 

 

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันทุกรายวิชา เก่ียวกับ  

    ๑.๑ ขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

    ๑.๒ ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน 

    ๑.๓ ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น

ไป 

๒. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ที่ มีผล

คะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการ

ฝกอบรมทั้งหมด ทั้งน้ี ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน  จําแนก

ตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน     ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙  = ๓ คะแนน พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙  = ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเทียบรอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกขาวของรุนน้ัน จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผู สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันเทียบกับผูลงทะเบียนเขารับ

การฝกอบรมแรกขาวของรุนน้ัน โดยพิจารณา

ภาพรวมของสถานศึกษา 

 

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา 

เก่ียวกับ  

    ๑.๑ ขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

    ๑.๒ ขอมูลผูสําเร็จการฝกอบรม 

๒. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการ

ฝกอบรมแรกเขาของรุนน้ัน  จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

 

• รอยละ ๘๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน     ดีมาก 

• รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ = ๔ คะแนน  ดี 

• รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙  = ๓ คะแนน พอใช 

• รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙  = ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

• ต่ํากวารอยละ ๕๐ = ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ตัวบงช้ีที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน 

 คําอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ

ตน เชน ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปล่ียนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เปนตน 

 มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใชมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ๑-๕ เพื่อการเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางโดยกําหนดกลุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของ

จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมแตละรายวิชา 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ และมีความม่ันคงซ่ึงครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุข

ภาวะทางจิตและวิญญาณ 

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใชในการพิจารณา เกณฑการตัดสิน 

๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง 

สรางเครื่องมือเพื่อการเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมา

วิเคราะห 

๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปน

รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เมือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปน

รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เมือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปน

รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เมือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปน

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป เมือเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๑. หลักฐานเก่ียวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ

ประเมินความพึงพอใจ โดยใชมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 

๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนําขอมูลมา

วิเคราะห 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการ

นําความรูความสามารถไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของตน 

จําแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๕ = ๕ 

คะแนน ดีมาก 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๔ = ๔ 

คะแนน ดี 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๓ = ๓ 

คะแนน พอใช 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ และมีผลตามประเด็น ๒ = ๒ 

คะแนนตองปรับปรุง 

• ปฏิบัติตามประเด็น ๑ = ๑ คะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๖๖ 
 

คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

ที่ 009/2555 

              เรื่อง      การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒   ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษา  ทุกสถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบรหิาร  ที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนดานอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ใหเปนไปตามเปาหมาย     โดยมุงประโยชนสูงสุด เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจรงิไดประกาศใหใชมาตรฐาน

อาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ (  ๗  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวบงช้ี)  เปนแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ

สถานศึกษาภายใน 

        ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตาม

แนวทางการดําเนินการประกันคุณภายในของสถานศึกษา   ทั้งน้ีเพือ่เปนการเตรียมการรองรบัการประเมิน

ภายนอกในรอบที่ ๓ ดวย  ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 

                                             คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

   ๑.   วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

   ๒.   แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

   ๓.   ใหคําแนะนําปรึกษา  สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานทุกข้ันตอน 

   ๔.   ช้ีแนะการเตรียมความพรอม ในการรองรับการประเมินภายในจากตนสงักัดและประเมินภายนอกใน

รอบที่  ๓ 

 

                         ๑. นายสฤษด์ิ          บุตรเนียร      ผูรับใบอนุญาต                   ประธานที่ปรกึษา 

                         ๒  นางสาวปทธมา   แกลงกระโทก  ผูอํานวยการ                  ประธานกรรมการ 

                         ๓. นายอนันต         กันกระโทก     ผูชวยผูอํานวยการ               กรรมการ 

                         ๔. นายทศพร         บุญมา           หัวหนาฝายอุตสาหกรรม        กรรมการ 

                         ๕. นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม        หัวหนาฝายวิชาการ             เลขานุการ 

 

 

 



๖๗ 
 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ( ๙  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ( ๑ ตัวบงชี)้ 

                   นายชยันต               จันทรศิริสุข    กรรมการ 

                   นางสาวชอเพชร  ดานกระโทก    กรรมการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     (๕  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๕  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ( ๒ ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ( ๒ ตัวบงชี)้ 

                   นางสาวไพรินทร       ศรีปจฉิม                             กรรมการ 

                   นายสมนึก     ลํากระโทก      กรรมการ 

                    

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   (๑๒  ตัวบงชี)้ 

                    นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ                กรรมการ 

   นางสาวปรารถนา    เจริญดี   กรรมการ 

  นางสาวศิริรัตน  ชางสลัก   กรรมการ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองโลกและพลโลก  

(๔  ตัวบงชี)้ 

  นางสาวปรารถนา เจริญดี   กรรมการ 

  นางสาวศิริรัตน     ชางสลัก  กรรมการ                  

ใหผูมรีายช่ือตามคําสัง่ทุกทาน    ปฏิบัติหนาที่ในกลุมของตนที่ไดรับการแตงต้ังดวยความมุมานะ  

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดตอสถานศึกษา      และบรรลตุามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายใน

ภายนอกทุกประการ 

                      ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

                                       สั่ง   ณ   ๑  พฤษภาคม     ๒๕๕๕ 

                  นายสฤษด์ิ      บุตรเนียร 

                  ผูจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 


