
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
พุทธศักราช 2559 

 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
พุทธศักราช 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ซึ่งมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ฉบับนี้ได้มาจาก 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทน
ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช  2559  รวมทั้งมีมติได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2559  
ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา  มีจ านวน  4  มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ  มีจ านวน 1 มาตรฐาน  10 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ส่วน จ านวน 6 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จึงได้จัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
พุทธศักราช 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือใช้ด าเนินการในการประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความเข้าให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง 
และผู้เรียน ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ  และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
 
 

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

        ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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ค าน า                                                                                                                 ก  
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 ประกาศ 1 
 - ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  พุทธศักราช 2559  2 
 - มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร แนบท้ายประกาศ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2559   3 
ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                                            5 
 - การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร                                             6 
 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   8     
 - เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559    11 
 - มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  11 
 - มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  13 
 - มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  19 
 - มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  23 
 - มาตรฐานที่ 5  ด้านการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  25 
 - มาตรฐานที่ 6  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  38 
ภาคผนวก                                                                                                          50 
 (ก) นิยามศัพท์                                                                                                51 
  (ข) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ                               52 
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559 
  (ค) คณะผู้จัดท า  56 
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ส่วนที่ 1 ประกาศ 
 

 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
 พุทธศักราช 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มาตรฐานการศกึษา  วิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร พุทธศักราช 2559 

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร ลงวันท่ี   25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2559  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 

มาตรฐานการศกึษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

มาตรฐานการศกึษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช  2559 
 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559  ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 
จ านวน  5  มาตรฐาน  27 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2555         ส่วนที่ 2 การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  1  มาตรฐาน  10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  คือ 
ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  5  มาตรฐาน  27  ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทยีบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  (5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม                

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสงักัด  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และดา้นฐานข้อมูล 

สารสนเทศ   (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  (5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (5 คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่มีการพัฒนา  (5 คะแนน) 



มาตรฐานที่ 5 ด้านการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  13  ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าเรียนตอ่จ านวนผู้เรียนที่สถานศึกษารบัไว้  (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 จ านวนผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของผู้เรียนที่ได้รบัรางวลั 
ระดับจังหวัด ระดบัภาค ระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ  (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5 จ านวนรางวลัจากการแข่งขันทกัษะวิชาชีพระดบัจังหวัด ระดบัภาค และระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.6 จ านวนศิษย์เก่าทีป่ระสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานหรือองค์การในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ  (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.7 ระดับคุณภาพศนูย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.8 ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาที่มคีรูผู้สอนมีคุณวุฒิดา้นวชิาชีพตรงตามสาขา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.9 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนกับ

งบด าเนนิการ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.10 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนเทียบกับงบด าเนนิการของสถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.11 อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อครูผูส้อน  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.12 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้รับรางวลัระดับ

ภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.13 ร้อยละของสาขาวชิาที่จดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเทียบกับจ านวนสาขาวชิาทัง้หมดที่  

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  (5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น                  

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สถานประกอบการ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ที่ได้รบัการพัฒนา (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่มผีลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.10 ระดับความพงึพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้  ความสามารถใช้ประโยชน์                 

(5 คะแนน) 
 

........................................................................................................................................................ 

 
 



 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 

 เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษา โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงข้อ 22) 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โดยให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งนี้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่ อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (กฎกระทรวงข้อ 5) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 การประเมินคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่วิทยาลัยฯ ประกาศก าหนด
ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่ เน้นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยนั้นต่อสาธารณชน 
(กฎกระทรวงข้อ 6) หลังเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไปไม่เกิน 30 วัน 
  1.1.2 ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท าการประเมินคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา  
การประเมินคุณภาพภายในระดับ สถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
  1.1.3 สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 7) 
  



1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทุกปี 
  1.2.2 รับรองการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน (กฎกระทรวงข้อ 29) 

 1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่ า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและโครงสร้างการ
วางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยสถานศึกษาได้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และครอบคลุมสมรรถนะ
วิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน 
ท้องถิ่นและเทคโนโลยี (กฎกระทรวงข้อ 23) 
  1.3.2 สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน (กฎกระทรวงข้อ 24) 
  1.3.3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและต้องสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  ดังนี้  
 1)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 
 2) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั้งภายใน

และต่างประเทศ 
 3) ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
 4) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
 5) พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพ 
 6) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักในการ
จัดการอาชีวศึกษาและปรัชญาเป็นส าคัญ  ซึ่งหลักการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 1) การอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาก าลังคนในระดับต่างๆ 
ได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นเป็นการฝึกทักษะอาชีพในระยะสั้นหรือระยะ
ยาวที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา 
 2) การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลให้มีงานท า มีอาชีพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
 3) หลักการส าคัญของการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาจะต้องฝึกผู้เรียนให้มีประสบการณ์จน
สามารถท างานได้  ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยการร่วมมือกับชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 
 4) การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพก าลังคนในด้านวิชาชีพโดยจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ได้
ก าลังคนส าหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 5) ปรัชญาของการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา คือจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ ในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันมีการก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
เอาไว้อย่างชัดเจน  โดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา คือมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 
 7) มาตรฐานก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนประกอบด้วย คุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาก าร 
ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 มาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา มาตรา 4) 



 แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ควรสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา  
กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมทั้งหลักการจัดการอาชีวศึกษา ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
คุณภาพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งหวัง จากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์บริบทของการ

อาชีวศึกษา ปรากฏคุณภาพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งหวัง ดังต่อไปนี้ 

 ปรัชญา   “ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาเป็นเลิศ  คุณธรรมสูงยื่ง” 

วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้มาตรฐานสากล” 

 จุดเด่น  “มีคุณธรรม  เป็นผู้น าวิชาชีพ” 

 จุดเน้น  “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ” 

 อัตลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

 เอกลักษณ์ “คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาชีพ” 

 พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่ 
  บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก 
   3. ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและ 
  เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

หลักการจัดอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

กรอบมาตรฐานหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 



กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาในเชิงระบบ  ประกอบด้วย ปัจจัย ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ สอดคล้องสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

ปัจจัย/ทรัพยากร กระบวนการ ผลผลิต 

1. ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
2. ด้านผู้เรียน 
 
 
3. ด้านหลักสูตร 
 
 
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 
 
5. ด้านงบประมาณ 
 
 
6. ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที ่

1. การพัฒนาด้านผลการจัด
การศึกษา 
 
2. การพัฒนาด้านบริหารจัด
การศึกษา 
 
3. การพัฒนาด้านจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. การพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
5. การพัฒนาด้านการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
6. การพัฒนาด้านการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
 
2. มาตรฐานด้านบริหารจัดการศึกษา 
 
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 
5. มาตรฐานด้านการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
6. มาตรฐานด้านการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 

 
 



3. เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2559 
 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2559  

ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 5 มาตรฐาน  27 ตัวบ่งช้ี  
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช 2555  
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน  10 ตัวบ่งชี้ 

 

 
ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 5  มาตรฐาน  27 ตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (5 คะแนน) 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี 

และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 

 
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  

3 ด้าน คือ 
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปัญญา 
 ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 ๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 



ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 ๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 
ระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, ๒, 3, 4 และ 5 
รวม 5 ข้อ 

5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, ๒ และ 3, 4 หรือ  
3 , ๕ หรือ ๔ , ๕ รวม ๔ ข้อ 

๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, ๒ และ 3, 4 หรือ  
๕ รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบ
เต็มเวลา  และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรืภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 
การค านวณ 
   ร้อยละ =    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  X  100 

           จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 

ประเด็นการประเมิน 



 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

ระดับคุณภาพ 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน 
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
 สูตรค านวณ  ค่าคะแนน      =      ร้อยละจากประเด็นการประเมิน    X   5 
        80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือ 
และข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม  
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด  “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย  ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา  และความร่วมมือของ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ และเข้าใจใน
นโยบายส าคัญทีห่น่วยงานต้นสังกัดหมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงงาน กิจกรรม และ
เป้าหมายและการด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  กิจกรรมและ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
 



ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร (5 คะแนน) 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ทั้งครูและบุคลากรทางการการศึกษา  โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน  ก ากับดูแล  ทั้งด้านปริมาณ  คุณภาพ  การพัฒนาและการประกาศเกยีรติคุณยกย่อง 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับการดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบเท่าจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55  ลงนามที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียบเอกชนในระบบ พ.ศ.  2551  
แล้วแต่กรณี 
 2. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน  เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 3. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  
ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อปี 

4. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55  ลงนามที่ 22 มกราคม 2557  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียบเอกชนในระบบ  พ.ศ.  2551  แล้วแต่กรณี 

5. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 



ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ตัวช้ีวัดที่  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการ
ประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ วิชาชีพ  หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  การส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬา
และนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์  ค่าเสื่อมราคา  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 
ของงบด าเนินการ 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ  1  ของงบด าเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท าการประกวด  การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬานันทนาการ  การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 
ระดับคุณภาพ 
 



ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    5  ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    4  ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    3  ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    2  ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    1  ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภณัฑ์  และด้านฐานข้อมูล 
  สารสนเทศ (5 คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา            
มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  และมีการ
ก ากับดูแลในการจัดหา  การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  รวมทั้งมีข้อมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภท  ได้แก่  ข้อมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่  และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ผู้เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย  4  ประเภท 
 ระบบฐานข้อมูล  หมายถึง  การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างระบบ  เพ่ือบ ารุงรักษาข้อมูล 
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง  ทันสมัย  และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
 

ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด  เรียบร้อย 
สวยงาม  และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีการกับก าดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 

3. สถานศึกษามีการกับก าดูแลในการจัดหา  การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม  เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  อย่างน้อย 
4 ประเภท  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและการก าจัดไวรัส  ในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ  Updata  เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  สามารถใช้ประโยชน์จาก 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างมีคุณภาพ 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    5  ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    4  ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    3  ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    2  ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    1  ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานที่ประกอบการ  หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ  1  แห่ง  ต่อผู้เรียนไม่เกิน  40  คน   

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุนชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ  วิทยากร  ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ 
หน่วยที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  โดยมีสัดส่วน  1  ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน  100  คน 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์  หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  รายการ 

 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    5  ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    4  ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    3  ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    2  ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    1  ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชา  
หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (5 คะแนน) 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีความสามารถ 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา  และมีการบันทึกหลังการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย  อย่างน้อย  1  รายวิชา  ซึ่งประกอบด้วย 
                  (1)  การระบุปัญหา 
                  (2)  การระบุวัตถุประสงค์ 
                  (3)  วิธีการด าเนินการ 
                  (4)  การเก็บข้อมูล 
                  (5)  การวิเคราะห์  รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาการวิจัย  ไปใช้ประโยชน์ 



 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   5  ข้อ 5  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   4  ข้อ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   3  ข้อ 3  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   2  ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   1  ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวช้ีวัดที่  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูศึกษา  ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ  1  จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และน า
ผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1 – 4  ไม่เกิน  3  ปี
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.  2556  และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  และตามที่
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด  
เพ่ือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน  โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย  1  ครั้ง 

3.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4.  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน  
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

5.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล  ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้  
ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    5  ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    4  ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    3  ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    2  ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    1  ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ  
ส่งเสริมการด ารงตามปรัชญาของเศรษฐ์กิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างาน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการวิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า  5  
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬานันทนาการ  ไม่น้อยกว่า  5  
กิจกรรม  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า   1  กิจกรรม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  
กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนใช้ความรู้  ความสามารถ  ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการบริการวิชาการ  วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    5  ข้อ 5  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    4  ข้อ 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    3  ข้อ 3  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    2  ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน    1  ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภายใน (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจองสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลงานประเมินคุณภาพ 
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , และ 4 4  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , และ 3 3  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา  (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด  ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 – 4.1  
 ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูง
กว่าในปีที่ผ่านมา  ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา  “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปัจจุบัน “ดีมาก” โดย มี
ค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 
 
การค านวณ 
  ร้อยละ =      จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา        x  100 

     จ านวนบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 
ระดับคุณภาพ 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษโดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตร่้อยละ  80.00  ขึ้นไป  เทียบได้ค่าคะแนน  5.00 
 

สูตรคูณ  ค่าคะแนน =  ร้อยละจากประเด็นการประเมิน     x   5 
   80   



 
  

 
 
 
   
 
 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะเวลา 4 ปี              
มีจ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า (5 คะแนน) *** 
 

ค าอธิบาย 
  ผู้เรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง  ผู้เรียนที่พ้นสภาพหรือออกจากระบบการศึกษาด้วยสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งซ่ึงไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

การค านวณ 
 

จ านวนผู้เรียนแรกเขา้ในระดบั ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา – จ านวน      
ผู้เรยีนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน 

                                        จ านวนผู้เรียนแรกเขา้ในระดบั ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน 
  น าผลต่างจ านวนผู้เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน กับจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่ส าเร็จการศึกษาแต่
ยังคงสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน 
 

ข้อมูลในการประเมิน 
 ๑. ผลต่างของจ านวนผู้เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินกับจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ท าการ
ประเมิน 
 ๒. จ านวนผู้เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 -3.50 พอใช้ 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ = 

 

X 100 

 



  ๓. ค านวณหาผลต่างของจ านวนผู้เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ
ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ท าการประเมินกับจ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผู้เรียน
ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาแต่ยังคงสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินเทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
รุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน เทียบกับระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 
  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 20 ๕ ดีมาก 

ร้อยละ 20.00 – 24.99  ๔ ดี 
ร้อยละ 25.00 – 29.99 ๓ พอใช้ 
ร้อยละ 30.00 – 34.99 ๒ ต้องปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 35 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าเรียนต่อจ านวนผู้เรียนที่สถานศึกษารับไว้ (5 คะแนน) *** 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของสถานศึกษาต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่สถานศึกษารับเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
 

การค านวณ 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
  ประเมินจากอัตราส่วนของจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของสถานศึกษาต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่สถานศึกษา
รับเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน 
 

ข้อมูลในการประเมิน 
๑. จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
๒. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่สถานศึกษารับเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาทีท่ าการประเมิน 

      จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ (ปวช.)และระดับ (ปวส.) ทั้งหมดของสถานศึกษา 
   จ านวนผู้เรียนท่ีสถานศึกษารับเข้าศึกษาต่อในระดับ (ปวช.) และระดับ (ปวส.) ทั้งหมด 

อัตราส่วน = 
ช    = ๙=ช= 



  ๓. อัตราส่วนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อจ านวนผู้เรียนที่สถานศึกษารับเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาทีท่ าการประเมิน เทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ 
             น าอัตราส่วนจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ตั้งแต่ ๒.๐๐ : ๑ ขึ้นไป ๕ ดีมาก 

๑.๖๗ – ๑.๙๙ : ๑ ๔ ดี 
๑.๓๔ - ๑.๖๖ : ๑ ๓ พอใช้ 
๑.๐๐ - ๑.๓๓ : ๑ ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่า ๑.๐๐ : ๑ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (5 คะแนน) *** 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
  
การค านวณ 
                  จ านวนผู้เรียน (ระดับ ปวช. 3 และ ระดับปวส.2) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
                                 

        จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรยีนตามหลักสตูร 

 

ประเด็นการประเมิน 
 ประเมินจากร้อยละของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 
ข้อมูลในการประเมิน 

๑. จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 ๒. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน  
  ๓. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เทียบกับ
ระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละ = 

 

X 100 

 



ระดับคุณภาพ 
 น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ๕ ดีมาก 

ร้อยละ 90 – 99.99  ๔ ดี 
ร้อยละ 80 – 89.99 ๓ พอใช้ 
ร้อยละ 70 – 79.99 ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่าร้อยละ 70 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  จ านวนผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับ 

รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (5 คะแนน) *** 
 

ค าอธิบาย 
  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
ประเด็นการประเมิน 
  ๑. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 รางวัลหรือรางวัลระดับชาติ 2 รางวัลขึ้นไป 
  ๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับชาติ 1 รางวัลหรือได้รับรางวัลระดับภาค ๓ รางวัลขึ้นไป  
   ๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
ภาค ๒ รางวัล 
  ๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
ภาค ๑ รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ๓ รางวัลขึ้นไป 
   ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
ระดับจังหวัด 
  

     หมายเหตุ : รางวัลหมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ  โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
 



ข้อมูลในการประเมิน 
 ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล และหน่วยงานที่มอบรางวัล เทียบกับระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 

 น าจ านวนรางวัลจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ ๓ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ ๒ ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5   จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
   หรือระดับนานาชาติ (5 คะแนน) *** 
 
ค าอธิบาย 
  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ โดยไม่นับการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
ประเด็นการประเมิน 
  ๑. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ  2 รางวัลหรือรางวัลระดับ
นานาชาติ ๑ รางวัลขึ้นไป 
  ๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติจ านวน 1 รางวัลหรือระดับภาค                 
๓ รางวัลขึ้นไป  
  ๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ๒ รางวัล หรือระดับจังหวัด ๕ 
รางวัลขึ้นไป 
  ๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ๑ รางวัล หรือระดับจังหวัด ๔ 
รางวัลขึ้นไป 
  ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัดน้อยกว่า ๔ รางวัล  
 

  หมายเหตุ : รางวัลหมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ  โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
 
ข้อมูลในการประเมิน 
  ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล และหน่วยงานที่มอบรางวัล 
 



ระดับคุณภาพ 

  น าจ านวนรางวัลจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ ๓ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ ๒ ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  จ านวนศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ 
                  จากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
   (5 คะแนน) *** 
 
ค าอธิบาย 
  ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัล หรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือ
องค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติ 

จ านวน ๒ คน หรือระดับนานาชาติ จ านวน ๑ คนขึ้นไป  
 ๒. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติ            

จ านวน ๑ คน หรือระดับภาค จ านวน ๒ คนขึ้นไป 
 ๓. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับภาค     

จ านวน ๑  คน หรือระดับจังหวัด จ านวน ๒ คนขึ้นไป  
 ๔. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัด 

จ านวน ๑ คนขึ้นไป 
 ๕. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติต่ ากว่าระดับ

จังหวัด  
 
ข้อมูลในการประเมิน 
  ชื่อศิษย์เก่า รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานหรือองค์การที่มอบรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ  
 



ระดับคุณภาพ 
น าจ านวนรางวัลจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ ๓ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ ๒ ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.7  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา                  
(5 คะแนน) *** 
 สถานศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด 
ธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ประเด็นการพิจารณา   
 (๑)  สถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

(๒) สถานศึกษามีการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ด้านอบรมและด้าน
การศึกษาดูงาน 

(๓) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และการด าเนินงาน
ตามแผนธุรกิจ 

(๔) สถานศึกษามีการใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง 

 (๕)  สถานศึกษามีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. แผนงาน/โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 2. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3. ข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2 และ3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1 และ2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8  ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาที่มีครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขา (5 คะแนน)*** 
 

ค าอธิบาย 
   จ านวนสาขาวิชาที่มีข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่สถานศึกษาท าสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สอนทุกคน เทียบกับสาขาวิชา
ทั้งหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ในปีที่ท าการประเมิน 
 

การค านวณ 

   

                                     จ านวนสาขาวิชาที่มีข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจา้งที่สถานศึกษา 
                               ท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน มีคณุวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สอนทุกคน 
   

                                                  จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

 
ประเด็นการประเมิน 
  ประเมินจากร้อยละของจ านวนสาขาวิชาที่มีข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่
สถานศึกษาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สอนทุกคน 
เทียบกับจ านวนสาขาวิชาทั้งหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในปีที่ท าการประเมิน 
 

ข้อมูลในการประเมิน 
  ๑. จ านวนสาขาวิชาที่มีข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่สถานศึกษาท าสัญญา
จ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สอนทุกคน  

๒. จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปีที่ท าการประเมิน  
  ๓. ร้อยละของสาขาวิชาที่มีที่มีข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่สถานศึกษาท า
สัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สอนทุกคน เทียบกับระดับ
คุณภาพ 
 

ร้อยละ = 

 

X ๑๐๐ 

 



ระดับคุณภาพ 
 

  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ         ๑๐๐ ๕ ดีมาก 

ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙ ๔ ดี 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ ๓ พอใช้ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9   ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
เทียบกับงบด าเนินการ (5  คะแนน) 

 

ค าอธิบาย 
 งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเทียบกับ
งบด าเนินการ 
 งบด าเนินการ หมายถึง ผลรวมของงบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษา 
 

การค านวณ 

                                       งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ าหรับการจดัการเรียนการสอน 
      

                                                                          งบด าเนินการ  
 

 
ประเด็นการประเมิน 
   ประเมินจากร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับงบด าเนินการในปีที่ท าการประเมิน 
 

ข้อมูลในการประเมิน 
๑. จ านวนเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๒. จ านวนเงินงบด าเนินการในปีที่ท าการประเมิน 
๓. ร้อยละของงบด าเนินการที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปีที่ 

ประเมิน เทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละ  = 

 

X 100 

 



ระดับคุณภาพ 
  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มากกว่าร้อยละ 20 ๕ ดีมาก 

ร้อยละ 15.01 - 19.99  ๔ ดี 
ร้อยละ 10.01 – 14.99 ๓ พอใช้ 
ร้อยละ 5.01 – 9.99 ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่าร้อยละ 5 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนเทียบกับงบด าเนินการของสถานศึกษา (5 คะแนน) *** 
 

ค าอธิบาย 
 งบประมาณของสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) เพ่ือการจัดการเรียน    
การสอนเทียบกับงบด าเนินการของสถานศึกษา  
  งบด าเนินการ หมายถึง ผลรวมของงบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา และงบ
ลงทุน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน หมายถึง 
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ตามแผนการใช้งบประมาณ เทียบกับงบทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ได้ 
 
การค านวณ 
                         งบประมาณของสถานศึกษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

           เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                                                      งบด าเนินการ 

 

ประเด็นการประเมิน 
  ประเมินจากร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบด าเนินการของสถานศึกษา ในปีที่ท าการประเมิน 
 
ข้อมูลในการประเมิน 
   ๑. จ านวนงบประมาณของสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
   ๒. จ านวนงบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาในปีที่ท าการประเมิน  
     ๓. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน เทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละ  = 

 

X 100 

 



ระดับคุณภาพ 
 

  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มากกว่าร้อยละ 1๐ ๕ ดีมาก 
ร้อยละ 8.0๐ - 9.99  ๔ ดี 
ร้อยละ  7.00 – 7.99 ๓ พอใช้ 
ร้อยละ 6.00 – 6.99 ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่าร้อยละ 6 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.๑1 อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน  (5 คะแนน) *** 
 
ค าอธิบาย 
 น าจ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาเทียบกับจ านวนข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง
ที่สถานศึกษาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
 
การค านวณ 

                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
                              จ านวนข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่สถานศึกษา 
                                       ท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 
ประเด็นการประเมิน 
  ประเมินจากอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาต่อจ านวนข้าราชการครู พนักงาน
ราชการครู ครูอัตราจ้าง ที่สถานศึกษาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาใน
ปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน 
ข้อมูลในการประเมิน 

๑. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
๒. จ านวนข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างที่สถานศึกษาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อย

กว่า ๑ ภาคเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
   ๓.  อัตราส่วนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาต่อข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง               
ที่สถานศึกษาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
เทยีบกับระดับคุณภาพ 
 

อัตราส่วน  = 



ระดับคุณภาพ 
  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 : 1 ๕ ดีมาก 

30.01 – 35.00 : 1  ๔ ดี 
35.01 - 40.00 : 1  ๓ พอใช้ 
40.01 - 45.00 : 1 ๒ ต้องปรับปรุง 
มากกว่า 45.00 : 1 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้รับรางวัล 
                   ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (5 คะแนน) *** 
 
ค าอธิบาย 
 ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
 
ประเด็นการประเมิน 
  ๑. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ  
1 รางวัลหรือรางวัลระดับชาติ ๒ รางวัลขึน้ไป 
  ๒. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับชาติ 1 
รางวัลหรือได้รับรางวัลระดับภาค ๓ รางวัลขึ้นไป  
  ๓. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค ๒ 
รางวัล 
   ๔. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค  ๑ 
รางวัล หรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ๓ รางวัลขึ้นไป 
   ๕. ครูได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด 
  
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ  โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
ข้อมูลในการประเมิน 
 

  ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล และหน่วยงานที่มอบรางวัล เทียบกับระดับคุณภาพ 
 



ระดับคุณภาพ 
 

 น าจ านวนรางวัลจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ ๓ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ ๒ ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.13  ร้อยละขอสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเทียบกับจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเทียบกับสาขาวิชาทั้งหมดที่
สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 

การค านวณ 
  

                         จ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรยีนการสอนระบบทวิภาค ี
                 จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ 
                                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 

ประเด็นการประเมิน 
 ประเมินจากร้อยละของจ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเทียบกับจ านวน
สาขาวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
 

ข้อมูลในการประเมิน 
๑. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ี
๒. จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในปีการศึกษาที่ท าการประเมิน 
๓. ร้อยละของสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ีเทียบกับระดับคุณภาพ  

 

ร้อยละ  =  

 

X 100 

 



ระดับคุณภาพ 
 

  น าค่าร้อยละจากผลการประเมินเทียบกับระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
           ร้อยละ 100 ๕ ดีมาก 

ร้อยละ 85 – 99.99  ๔ ดี 
ร้อยละ 65 – 84.99 ๓ พอใช้ 
ร้อยละ 55 – 64.99 ๒ ต้องปรับปรุง 
น้อยกว่าร้อยละ 55 ๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ           
มีจ านวน  10  ตัวบ่งชี้  คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
  (5  คะแนน) 
  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี         
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา         
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
(4) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
(5) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 



หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. หลักฐานการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษา 

3. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
5. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ   (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้ องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 

(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
(3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร    
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
(5) สถานศึกษามีการน าหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4) ไม่เกิน 2 ปี  ไปใช้

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
2. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 



6. หลักฐานที่สถานศึกษาได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม 

7. ร้อยละของรายวิชาที่ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

(2) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
  (4) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

(5) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 



หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคน
ทุกรายวิชาที่สอน 

4. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดท าแผน การจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธี 
การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทั้งหมดในสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 
ตวับ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   (5  คะแนน)  
 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
การจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และน าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม  ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 5 5  

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 4 4  
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 3 3  

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 2 2  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1   



(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
  (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
3. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
4. หลักฐานของรายวิชาที่ด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการจั ดการ

เรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม 
6. หลักฐานการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
7. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น ในทุกรายวิชา  ที่จัดการฝึกอบรม 
8. หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน  การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5  

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4  
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3  

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1   



ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (5  คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

(2) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

(3) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

(4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

(5) สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4. ข้อมูลสถานประกอบการ  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
5. รายการทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการ

สนับสนุนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน  โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา (5  คะแนน) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 



 
ค าอธิบาย 
 จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
3. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
4. ข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
5. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด ในสถานศึกษา จ าแนก
ตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 



ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเป้าหมายที่ก าหนดและรวมทั้งเงิน
ค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

(2) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

(3) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 30 – 34.99 ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

(4) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35 – 39.99 ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

(5) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. หลักฐานแสดงงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3. หลักฐานรายจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 



เกณฑ์การตัดสิน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2 .00 ขึ้นไปเทียบ
ร้อยละกับ จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับ การฝึกอบรมที่ออกกลางคัน จ าแนก
ตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                     ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาเกี่ยวกับ 
1.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
1.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 

     1.3 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน จ าแนกตาม
รายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5  

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4  
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3) 3  

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2) 2  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1   

X  100 ร้อยละ = 
  จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด – ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 



เกณฑ์การตัดสิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

สูตรค านวณ  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา X 5 
             80 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
เข้า        ของรุ่นนั้นจ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

การค านวณ 
                     จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จ การฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของ
รุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาเกี่ยวกับ  
  1.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
  1.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
แรกเข้าของรุ่นนั้น จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

X  100 ร้อยละ = 
จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น 



เกณฑ์การตัดสิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

สูตรค านวณ  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา X 5 
             80 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถไปใช้ 

ประโยชน์  (5 คะแนน) 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ              
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ 
พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เป็นต้น 

มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือ
เก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

*คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุม
สุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตและ
วิญญาณ  

 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการประเมิน ความพึงพอใจ โดยก าหนด กลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00  คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบ
กับข้อมูลทีไ่ด้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 



 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์        
ตามวัตถุประสงค์ของตน จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



 

นิยามศัพท์ 

 

1.  การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่
มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

2.  การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่ศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

3.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท าท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพางการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตใต้ส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

5.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

6.  ตัวบ่งชี้  หมายถึง  ตัวประกอบ ตัวแปร ค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานะภาพหรือสะท้อนถึง
ลักษณะของทรัพยากรในการด าเนินงาน  หรือผลการด าเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษา ตามข้อก าหนด และใช้เป็น
ตัวตัดสินความส าเร็จหรือคุณค่าการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่ได้รับ 

7.  ครู  หมายถึง บุคคลทีป่ฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 



มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  พุทธศักราช  2559 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายอ านวย    นวลจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายศักร์สฤษฏิ์ หนูเอียด รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายนิมิตร ศรียาภัย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายวันชัย พันเรือง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

คณะกรรมฝ่ายจัดท า 
นางจิราภร   อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวณัชชา พูลมา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง 
นางวนิดา  เกื้อกูล หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางวรรษยา บุญนราการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นางบ าเพ็ญ สามัคคี หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นางพรทิพย์ โตสถาน หัวหน้าแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางณัฐวรรณ แสงสวี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 


