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1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ         

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรีก ำหนดว่ำกระทรวงศึกษำธิกำร

ประกำศก ำหนด พร้อมท้ังจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่ง

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือ

หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถแสดงระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ได้ดังภำพท่ี 1.1 
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เร่ิมต้น 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถานศกึษา 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

พิจำรณำผลกำรด ำเนินกำร 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

ก ำกับติดตำมกำรด าเนินงาน 

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
รำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง 

ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน

ต้นสังกัดและ สมศ 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

ภาพที ่1.1 แสดงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
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สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

  1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

 2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่ งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ      

ของสถำนศึกษำ 

 3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแต่ละปใีห้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  4. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรในช่วงเวลำท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  5. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน โครงกำรในช่วงเวลำท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 7.น ำผลจำกกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำมำเป็นแนวทำง         

ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 

  8. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ หำกไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

ไว้ อำจต้องพิจำรณำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีหรือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 9. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำเมื่อส้ินปกีำรศึกษำเปน็ประจ ำทุกปี 

 10. ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ       

ให้ ห น่ ว ย งำน ต้ น สั งกั ด ห รื อ ห น่ วย งำน ท่ี ก ำกั บ ดู แ ลสถ ำน ศึ ก ษ ำเป็ น ป ระจ ำ ทุ ก ปี ก ำร ศึก ษ ำ 

  11. รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน) ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

 12. น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำนต้นสังกัด

หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มำก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ โดยอำจต้องพิจำรณำปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แผนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมท้ังกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี      

ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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1.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  1.2.1 หลักเกณฑ์ 

 ให้สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ      

ท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 

1.2.2 แนวปฏิบัติ 

ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้  

  1)ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ท่ีรัฐมนตรี       

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด และอำจเพิ่มมำตรฐำนกำรศึกษำหรือประเด็นกำรประเมินได้ตำม

บริบทของสถำนศึกษำ เพื่อใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วม        

ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐ

และเอกชน 

  2)จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่ งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังภำครัฐและเอกชน 

  3)จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี       

โดยมีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

4)กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำร 

ประเมินตนเอง และกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ใหห้น่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

5)ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ       

ใหม้ีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
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1.3 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ ซึ่งกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก ำหนดให้สถำนศึกษำ           

จัดใหม้ีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยระบุใหก้ำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำเปน็องค์ประกอบแรกในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

1.3.1 ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีควำมส ำคัญต่อระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สถำนศึกษำ ดังนี้ 

1) เป็นกรอบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ 

กำรจัดกำรศึกษำท้ังในระดับชำติ ระดับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ระดับ

สถำนศึกษำและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2) เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  3) เป็นกรอบในกำรจัดท ำเครื่องมือเพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

1.3.2 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้มำจำกกำรศึกษำ วิเครำะห์  และสังเครำะห์ มำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ ควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้มี    

ส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำ ดังภำพท่ี 1.2 

มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. 2561 

นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

ควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ภำพที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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1.3.3 กระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ศึกษำและวิเครำะห์ 

มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

พ.ศ.2561 

 

ศึกษำและวิเครำะห์ 

นโยบำยของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ 

 

ศึกษำและวิเครำะห์ 

ควำมต้องกำรพัฒนำ 

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ 

 

ศึกษำและวิเครำะห์ 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

สังเครำะห์ผลจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ 

เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

เพ่ือพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ 

ประกำศใช้ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ 

ส้ินสุด 

ภำพที่ 1.3 แสดงกระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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กระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีขั้ นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินและ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้แก่ สถำนประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำรสถำบันกำรศึกษำ            
ท่ีรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำเข้ำท ำงำนหรือศึกษำต่อ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู คณำจำรย์     
ของสถำนศึกษำ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 น ำผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์จำกขั้นตอนท่ี 1 มำก ำหนดมำตรฐำนและ
ประเด็นกำรประเมิน เพื่อก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3 น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำประกำศใช้ เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมท้ัง      
ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งทรำบอย่ำงท่ัวถึง เพื่อน ำสู่กำรปฏิบัติ 
1.4 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4.1 ความส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กำรจัดกำรศึกษำไปสูควำมส ำเร็จตำมเจตนำรมณ์หรือเป้ำประสงค์ท่ีก ำหนดให้ จ ำเป็นต้องมี 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และปัจจัยท่ีส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ได้แก่ กำรวำงแผน ดังนั้น 
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ .ศ. 2561 จึงระบุให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงส ำหรับ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ      
เป้ำประสงค์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อสถำนศึกษำ ดังนี้ 
    1. เป็นทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังผู้บริหำร ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้ำ       
ใจทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1.4.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ระบุให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำ         

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์กัน ดังภำพท่ี 1.4 
 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

2.พันธกิจ (Mission) 

3.กลยุทธ์ (Strategy) 

4.แผนงำนโครงกำร (Initiative) 

 
ภำพที่ 1.4 แสดงกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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1.5 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา 

จำกสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 34 

วรรคสองและพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 17 ก ำหนดให้ 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พิจำรณำมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ประกอบกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

กำรอำชีวศึกษำท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ             

จึงได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ เพื่อ ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          

ด้ำนอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

วิทยำลัยเทคนิคพังงำได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พศ.2561 ประกอบด้วย     

3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ 

มีทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต          

เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ              

กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยำ่งมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะท่ีดี 

 

 

 

 

 

8 



1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ี

ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ ท่ีก ำหนดใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ            

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำ                  

อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน 

ท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถำน ศึกษำใช้ห ลักสูตรฐำนสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับควำม ต้องกำรของ ผู้ เรียน  ชุมชน 

สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติม 

ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับ         

สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถำนศึกษำมีครู ท่ีมี คุณวุฒิ กำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำ                  

อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแขง็ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท ำงำน      

ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ แต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด

กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน

กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำท่ี

มีอยู่อยำ่งเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
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2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำน 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร  

และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย                

โดยผู้บริหำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถ                 

น ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

1.6 คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำหรับสถำนศึกษำ 

ท่ีจัดกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ด้ำนอำชีวศึกษำให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ จึงได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน              

กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5 ด้ำน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 

  1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

  1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

  1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
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  1.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

  1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

  1.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 

    2.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 

หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

   2.2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 

   2.2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 

ด้านท่ี 3 ด้านครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  3.1 ครูผูส้อน 

   3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 

   3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพ 

   3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

   3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 

   3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

  4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

  4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

  5.1 อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

  5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 

  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
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  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

  5.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 

 

 

คุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพังงำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 แสดงดังภำพท่ี 1.5 
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คุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพังงำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 2561 

50% 1) ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 % 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์2 % 

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 3 % 

4. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 3 % 

5. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 2 % 

6. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 20 % 

7. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 3 % 

8. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 15 % 

 

20% 3) ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 % 

2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 3 % 

3. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 2 % 

4. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 5 % 

5. กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรสถำนศึกษำ 5 % 

 

10%  2) ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 2 % 

2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ 

หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 3 % 

3 คณุภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติ 2 % 

4 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สูกำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3 % 

 

10%  5) ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 2 % 

2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 2 % 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 2 % 

4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 2 % 

5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในช้ันเรียน 2 % 

 

10%  4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 6 % 

2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 % 

3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 2 % 

 

 

    ภำพท่ี 1.5 คุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพังงำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
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1.7 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตามมาตรฐาน 
     การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพังงำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  
ท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 8 ข้อ             
ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 4 ข้อ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน       
5 ข้อ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน 3 ข้อ และด้ำนปจัจัยพื้นฐำน จ ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ด้านท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 
 หมำยถึง กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ท่ีเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำ
คุณภำพทำงวิชำกำร ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบ    
ด้วย กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็น               
ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) และกำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รำยละเอียดดังนี้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำ        
ตำมระยะเวลำท่ีหลักสูตรก ำหนดและลดปัญหำกำรออกกลำงคัน จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
สำขำงำน และภำพรวมของสถำนศึกษำ 

การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ัน สูง (ปวส.) แรกเข้ำของรุ่น ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ โดยพิจำรณำในภำพรวม             
ของสถำนศึกษำ 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =         จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำของรุ่น 
 
 
จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำของรุ่น 

  จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้ำของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนกำรดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำ     
ตำมระยะเวลำท่ีหลักสูตรก ำหนด และลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.แรกเข้ำของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
X100 

14 



2. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้ำของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  3. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ แรกเข้ำของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  4. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  5. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  6. ผลกำรดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถำนศึกษำ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 

1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ หมำยถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้ำน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพำะควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์  และกำรเสียสละเพื่อส่วนรวม มีควำม           
เป็นประชำธิปไตย ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม      
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผู้เรียน         
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) ปรำกฏผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมขององค์กำรฯ ตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 
  การประเมิน 
  1. ผู้เรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีควำม           
เป็นประชำธิปไตยท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม      
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือมีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตำมแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแห่ง  
ประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) 
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  2. ผู้ เรียนร้อยละ 60-69.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อ สัตย์  และเสียสละเพื่ อส่วนรวม มีควำม              
เป็นประชำธิปไตยท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม       
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์กำรเกษตรกร   
ในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) โดย
ได้รับผลกำรประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพื่ อส่วนรวม มีควำม           
เป็นประชำธิปไตยท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม        
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์กำรเกษตรกร       
ในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) โดย
ได้รับผลกำรประเมินเป็นองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพื่ อส่วนรวม มีควำม          
เป็นประชำธิปไตยท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม      
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์กำรเกษตรกร        
ในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)        
โดยได้รับผลกำรประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภำค 
  5. ผู้ เรียนร้อยละ 90 ขึ้น ไป มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพื่ อ ส่วนรวม มีควำม               
เป็นประชำธิปไตยท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำม       
เป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์กำรเกษตรกรใน
อนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) โดยได้รับ
ผลกำรประเมินเป็นองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นระดับภำค หรือองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นระดับชำติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
 2. จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ควำมรับผิดชอบ      
ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีควำมเป็นประชำธิปไตย ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร        
มีภำวะผู้น ำกล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 3. หลักฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. ผลงำนหรือผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมนิ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 3 3 ดี 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
1.3  ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ค าอธิบาย 
  สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ 
กำรประกอบอำชีพอิสระ สำมำรถประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
หรือสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ปรำกฏผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในระดับสถำนศึกษำ 
ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ       
เทียบกับจ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
หรือมีผลกำรประเมิน ศูนย์ บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
   

การค านวณ 
 

ร้อยละ =  จ ำนวนผู้เรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 

 
 จ ำนวน ผู้เรียน ท่ีประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 
 
 

จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

X100 
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 การตรวจสอบข้อมูล 
 1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ 
กำรประกอบอำชีพอิสระของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
  2. จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
  3. จ ำนวนผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเปน็ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
  4. ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดำว ระดับ 2 ดำว ระดับ 3 ดำว ระดับ 4 ดำว 
และระดับ 5 ดำว 

เกณฑ์การประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะฯ  
ในระดับ 5 ดำว 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะฯ 
ในระดับ 4 ดำว 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะฯ 
ในระดับ 3 ดำว 

3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลกำรประเมนิศูนย์บ่มเพำะฯ 
ในระดับ 2 ดำว 

2 ปำนกลำง 

น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 หรือมีผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะฯ 
ในระดับ 1 ดำว 

1 ก ำลังพัฒนำ 

 
1.4 ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยผลงำนของผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนดหรือเข้ำร่วมกับหน่วยงำนอื่น หรือมีกำรน ำมำใช้        
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
  การประเมิน 
 1.สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยใน
สถำนศึกษำ 
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 2.ผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถำนศึกษำหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ระดับ
จังหวัด 
 3.ผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชนหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ระดับภำค 
  4. ผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัดหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ระดับชำติ 
  5. ผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริง             
ในระดับประเทศหรือได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย    
ระดับนำนำชำติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย    
ในสถำนศึกษำ 
 2. กำรน ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถำนศึกษำ 
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชำติ 
  3. รำงวัลกำรประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภำค 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
  หมายเหตุ : รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรำงวัลอื่นๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 และขอ้ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 และขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 และขอ้ 3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 และขอ้ 2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ปรำกฏผลจำกกำร          
เข้ำร่วมกำรประกวด แข่งขันทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 
  การประเมิน 
  1. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรประกวด แข่งขันทกัษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ 
  2. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำชีพใน ระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำชีพใน ระดับภำค 
  4. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำชีพใน ระดับชำติ 
  5. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำชีพใน ระดับนำนำชำติ 
  หมายเหตุ 
 1. รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภำพมำตรฐำนระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดงหรือรำงวัลอื่นๆ ไมน่ับรำงวัลชมเชย 
 2. กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงำน หรือองค์กร 
ในระดับชำติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมกำรจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถำนศึกษำท่ีจัดขึ้น
เองโดยร่วมกับต่ำงประเทศ หรือเข้ำร่วมกับสถำนศึกษำในต่ำงประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ    
ในกำรเข้ำร่วมกำรประกวด แข่งขันทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ ท้ังในระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
 2. ผลกำรประกวด แข่งขันทำงด้ำนทักษะวิชำชีพตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด หรือเข้ำร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 และขอ้ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 และขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 และขอ้ 3 3 ดี 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 และขอ้ 2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ ช้ัน สูง  (ปวส .) ช้ันปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ ำนกำรป ระ เมิน มำตรฐำนวิ ช ำชีพ ในครั้ งแรกตำมระ เบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวม
ของสถำนศึกษำ  โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
   - ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
    - ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
    - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้ำน จึงคิดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 
  ระดับ ปวส. 
   - ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้ำน จึงคิดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =      จ ำนวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 
 

 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนกำรประเมนิมำตรฐำนวิชำชีพเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด 
  2. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
  3. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ีี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
  4. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 
  5. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 
   

จ ำนวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.00 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ค าอธิบาย 
 จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉล่ียระดับชำติขึ้นไป จำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
เทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรจ ำแนกตำมระดับ 
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉล่ียระดับชำติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

 การค านวณ 
 

ร้อยละ =                จ ำนวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉล่ียระดับชำติขึ้นไป 
 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
  2. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
  3. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉล่ียระดับชำติขึ้นไป 
  4. จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉล่ียระดับชำติขึ้นไป 
  5. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 

จ ำนวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  ค าอธิบาย 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ท้ังหมดของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ มีงำนท ำในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือ
ศึกษำต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อเทียบกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีกำรศึกษำ ท่ี
ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

 การค านวณ 
 

ร้อยละ =    จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ที่มีงำนท ำ หรือศึกษำต่อ 

 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนกำรหรือรูปแบบในกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่ำนมำ 
  3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่ำนมำ 
  4. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่ำนมำท่ีมีงำนท ำ 
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ 
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
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  5. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่ำนมำท่ีมีงำนท ำ 
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ 
 6. มีผลกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ 

เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

   
  1. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง กำรท ำงำนหรือศึกษำต่อในสำขำวิชำท่ี
เกีย่วขอ้งกับสำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
  2. ส ำหรับสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำเฉพำะกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ให้พิจำรณำเฉพำะกำรท ำงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ ไม่นับรวมกำรศึกษำต่อ 
 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ มีกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
และมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ และน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษ    
ท่ี 21 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ              
มีกำรส่งเสริมให้สำขำวิชำหรือสำขำงำนได้รับกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
 การประเมิน 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
   1) สถำนศึกษำมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพฒันำหรือกำรปรับปรุง
หลักสูตร 
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   2) สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำหรือกำร
ปรับปรุงหลักสูตร 
   3) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในสำขำงำนหรือรำยวิชำร่วมกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะอำชีพสอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   4) สถำนศึกษำมีกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีได้จำกกำรพัฒนำ 
    5) สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีได้จำกกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรงุหลักสูตร 
  2. กำรมีส่วนร่วมของสถำนประกอบกำรในกำรพฒันำหลักสูตรฐำนสมรรถนะของสถำนศึกษำ 
  3. มีหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
  4. มีกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  5. มีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
        หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การค านวณ 
 

         ร้อยละ =                 จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรฯ 
 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1) จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2) จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ค าอธิบาย 
  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน        
เป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  การประเมิน 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1) ครูผู้สอนมีกำรวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ เพื่อก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพ 
   2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรเรียนรู้ สู่กำรปฏิบัติและกิจกรรมกำรจัด 
กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนท้ังหมด 

X100 
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   4) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดกำรใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีกำรจัด 
กำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม และน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   5) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วย
รูปแบบวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ครูผู้สอนวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ 
 2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติและกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ท่ีหลำกหลำย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
 4) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดกำรใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ท่ีเหมำะสม และน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 5) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
         การสอน 
         การค านวณ 

 

         ร้อยละ =                  
 
 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑก์ำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
ด้านที่ 3 ด้านครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูผู้สอน หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพท่ีท ำหน้ำท่ีหลักดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ในสถำนศึกษำท้ังของรัฐและเอกชนผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง บุคลำกร
วิชำชีพท่ีรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำท้ังของรัฐและเอกชน 
3.1 ครูผูส้อน 
  สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง สำยงำนครูผู้สอน ประกอบด้วย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
และกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ รำยละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
  ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำท่ีสอน มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญทุกรำยวิชำท่ีสอน จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน             

จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 

X100 

จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ท่ีหลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง มีกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ         
แหล่งเรยีนรู้ และท ำวิจัย เพื่อคุณภำพจัดกำรเรียนรู้และแกปั้ญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตำมสำขำวิชำท่ีสอน 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำท่ีสอน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน 
ท่ีหลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรยีนรู้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้และแกปั้ญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  การค านวณ 
  ก ำหนดให้ 
  N = จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
  V = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำท่ีสอน 
  W = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำท่ีสอน 
  X = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ี
หลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
  Y = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

Z = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้และแกปั้ญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ร้อยละเฉล่ีย =   100{V+W+X+Y+Z} 
                 5N 

 
  การตรวจสอบขอ้มูล 
  1. จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำท่ีสอน 
  3. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกรำยวิชำท่ีสอน 
  4. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน 
ท่ีหลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
  5. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
  6. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีครูท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำค่ำร้อยละเฉล่ียท่ีค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ค าอธิบาย 
  ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีข้อมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและ
รำยวิชำใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ควำมมุง่มั่นต้ังใจในกำรเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่นๆ 
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเป็นปัจจุบัน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีกำรเสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจในกำรเรียน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่น ๆ 
  การค านวณ  
  ก ำหนดให้ 
  N = จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
  V = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
  W = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเป็นปัจจุบัน 
  X = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  Y = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีกำรเสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมุง่มั่นต้ังใจในกำรเรียน 
  Z = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่นๆ 
   ร้อยละเฉล่ีย = 100{V+W+X+Y+Z} 
            5N 
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 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
  3. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเป็นปจัจุบัน 
  4. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  5. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจในกำรเรียน 
  6. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอื่น ๆ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำค่ำร้อยละเฉล่ียท่ีค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพ ได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำตนเองและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพ มีกำรน ำผลกำรพัฒนำตนเองมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ผลงำน หรือนวัตกรรม ได้รับกำรยอมรับ หรือ
เผยแพร ่
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกำรพัฒนำวิชำชีพ 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีได้รับกำรยอมรบั 
หรือเผยแพร่ 
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 การค านวณ 
  ก ำหนดให้ 
    N = จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกำรพัฒนำวิชำชีพ 
   W = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   X = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีน ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
   Y = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
   Z = จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีได้รับกำร
ยอมรับหรือเผยแพร่ 

ร้อยละเฉล่ีย =    100{V+W+X+Y+Z} 
                    5N 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ ำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำรว่มกำรพัฒนำวิชำชีพ 
  3. จ ำนวนครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงนอ้ย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
  4. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีน ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
  5. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
  6. จ ำนวนครูผู้สอนท่ีใช้นวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีได้รับกำรยอมรับ หรือ 
เผยแพร ่
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำค่ำร้อยละเฉล่ียท่ีค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
ร้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 
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3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คือ บุคคลส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ ดังนั้น ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำจึงต้องมีศำสต์และศิลป์ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ ได้แก่ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม และกำรบริหำรจัดกำร
ระบบขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ รำยละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วม ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และใช้นวัตกรรมใน
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
  1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำ 
  5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2. กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
  3. กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  4. กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร 
จัดกำรสถำนศึกษำ 
  5. มีกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  หมายเหตุ : ส ำหรับสถำนศึกษำเอกชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงเรียนเอกชน 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ค าอธิบาย 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดให้มีข้อมูลพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรสถำนศึกษำ มีระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
  1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดให้มีขอ้มูลพื้นฐำนท่ีจ ำเปน็ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ 
  3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
  4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรน ำผลจำกกำรประเมินไปใช้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ใน 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ขอ้มูลพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  3. กำรใช้ขอ้มูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  4. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. ผลกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำและส่งเสริมให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รำยละเอียดดังนี้ 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ค าอธิบาย 

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงได้จัดท ำแนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีขึ้นเพื่อให้
สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ให้มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

การประเมิน 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  1.1 กำรส ำรวจควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำร ในกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีร่วมกับสถำนศึกษำ 

  1.2 กำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ       
ทวิภำคี 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2.1 จัดท ำแผนงำนและจัดท ำแผนกำรเรียนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีร่วมกับ 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำร 
  2.2 ประชำสัมพันธ ์แนะแนวผู้เรียน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
   3.1 คัดเลือกผู้เข้ำเรียน 
   3.2 ท ำสัญญำกำรฝึกอำชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน กำรประชุมผู้ปกครอง 
   3.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือแผนกำรฝึกอำชีพ 
   3.4 จัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอำชีพ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอำชีพ 
   4.2 กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำหรือกำรฝึกอำชีพ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 กำรส ำเร็จกำรศึกษำผู้เรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   5.2 กำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   5.3 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนประจ ำปีในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   1. ควำมพร้อมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 
   2. กำรวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 
   3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 
   4. กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 
   5. กำรสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ท้ัง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี  1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตำมขั้นตอนท่ี1 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ค าอธิบาย 
  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศ ในด้ำนครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถำนประกอบกำร ด้ำนงบประมำณ ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรท่ีหลำกหลำยในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศ 
 2. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ครูและครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
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  3. สถำนศึกษำมีกำรจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ครู ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำน
ประกอบกำรท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของจ ำนวนสำขำงำน
ท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 
 4. สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เช่น งบประมำณ 
ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรำกฏผลกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของกำรระดมทรัพยำกร     
อยำ่งเป็นรูปธรรม 
 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัด 
กำรอำชีวศึกษำกับเครือขำ่ย เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบขอ้มูล 
  1. แผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรท่ีหลำกหลำยในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ท้ังในประเทศและ
หรือตำ่งประเทศ 
  2. เครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
  3. จ ำนวนสำขำงำนท้ังหมดท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 
  4. จ ำนวนสำขำงำนท่ีจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำน
ประกอบกำร ท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียน 
  5. ผลกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 
  6. ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกับเครือข่ำย เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำชีพ และจิต
อำสำโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อำสำโดยใช้วชิำชีพสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบริกำร
ชุมชน 
  2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบริกำร
วิชำกำร 
  3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบริกำร
วิชำชีพ 
  4. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ 
  5. สถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมบริกำรชุมชนของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
  2. ผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
  3. ผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำชีพของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
  4. ผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมจิตอำสำของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
  5. กำรใช้นวัตกรรมในกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝกึงาน หรืองานฟารม์ 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อำคำรสถำน ท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรแหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและ
เพียงพอตอ่กำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
 1. สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรผู้เรียนเพียงพอต่อควำมต้องกำร และมีกำรพัฒนำดูแล
สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและ
เพียงพอตอ่กำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรและผู้เรียน 
 3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรท่ีก ำหนด 
 4. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ 
โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 5. สถำนศึกษำปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้  โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และ 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรผู้เรียนเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 2. แผนงำน โครงกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภู มิ ทัศน์  อำคำรสถำน ท่ี ห้ องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรแหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและ
เพียงพอตอ่กำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรและผู้เรียน 
 3. กำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร แหล่ง 
กำรเรียนรู้โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรท่ีก ำหนด 
 4. สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน 
หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 5. สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน 
หรืองำนฟำร์ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมข้อ 1 1 ก ำลังพัฒนำ 

 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรส่ือสำร รวมทั้ง 
กำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่ออ ำนวยประโยชน์ส ำหรับ
ใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริกำรในสถำนศึกษำ 
  การประเมิน 
  1. สถำนศึกษำมีระบบไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับสภำพใช้งำนในสถำนศึกษำ ได้แก่ 
   1.1 ระบบส่งก ำลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
   1.4 สภำพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ำอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และปลอดภัย 
  2. สถำนศึกษำมีระบบประปำ หรือน ้ำด่ืม น ้ำใช้เพียงพอตอ่ควำมต้องกำร 
  3. สถำนศึกษำมีถนน ช่องทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบำยน ้ำ ระบบก ำจัดขยะภำยในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  4. สถำนศึกษำมีระบบกำรส่ือสำรภำยใน และภำยนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. สถำนศึกษำมีระบบรักษำควำมปลอดภัย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับสภำพใช้งำนในสถำนศึกษำ 
  2. ระบบประปำ หรือน ้ำด่ืม น ้ำใช้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
  3. ถนน ช่องทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบำยน ้ำ ระบบ
ก ำจัดขยะภำยในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  4. ระบบกำรส่ือสำรภำยใน และภำยนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. ระบบรักษำควำมปลอดภัย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ค าอธิบาย 
  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดท่ีมีควำมพร้อมและเพียงพอส ำหรับใหค้รู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
  การประเมิน 
  1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำแหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบริกำรหรือหอ้งสมุดอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. สถำนศึกษำมีศูนย์วิทยบริกำรหรือหอ้งสมุดท่ีมีสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ของครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. ศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดมีจ ำนวนหนังสือตอ่จ ำนวนผู้เรียนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ี
ก ำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
  4. สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้ำใช้บริกำรศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกสถิติของผู้ใช้บริกำร 
  5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพำะทำงครบทุกสำขำวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียน
กำรสอน 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. แผนงำน โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริกำรหรือห้องสมุด 
  2. ศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดมีสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำของครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. จ ำนวนหนังสือตอ่จ ำนวนผู้เรียนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
เพียงพอ 
  4. จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  5. จ ำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริกำรศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุด 
  6. จ ำนวนสำขำวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 
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  7. จ ำนวนสำขำวิชำท่ีมีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพำะทำง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 

 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ในด้ำนควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุกำรณ์
ประหยัดเวลำ บุคลำกรและงบประมำณ เกิดกำรเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การประเมิน 
  1. สถำนศึกษำมีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
  2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล 
  3. มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งำนภำยในสถำนศึกษำ 
  4. มีระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
  5. มีระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บ
และใช้ขอ้มูล 
 3. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งำนภำยในสถำนศึกษำ 
  4. ระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
  5. ระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 

   
  หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูง (Broadband Internet) หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ท่ีเช่ือมโยงเข้ำกับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท้ังภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดกำรส่ือสำรและแลกเปล่ียนข้อมูล 
ท่ีเป็นส่ือประสมและมีรำยละเอียดสูงได้อยำ่งรวดเร็ว โดยมีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 100 Mbps(เมกะบิทต่อวินำที) 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  ค าอธิบาย 
  สถำนศึกษำพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกำรสืบค้น และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภำพ 
 การประเมิน 
  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบกับจ ำนวนห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 

 การค านวณ 
 

         ร้อยละ =        จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

   
จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 
  2. จ ำนวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   
 
 

จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังหมดของสถำนศึกษำ 

X100 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 
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