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มาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา 
 

การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  7  มาตรฐาน  37  ตัวบ่งช้ี 
 
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที่  1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ       
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบ่งช้ีที่  1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งช้ีที่  1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    จ านวน  6  ตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งช้ีที่  2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   จ านวน  13  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก  ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ  หรือต่างประเทศ 
ตัวบ่งช้ี 3.13  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ    จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย     จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที่  5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
ของคร ู
 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกจ านวน             
4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  6.1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     จ านวน  2   ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งช้ีที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   พ.ศ.  2555 
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มาตรฐานที่  1 
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งชี้ 

 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือ
ศึกษาต่อไปในระดับที่สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1    
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช.  และระดับปวส.  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันจ าแนกตามชั้นปี  
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการค านวณร้อยละ  ให้คิดเม่ือสิ้นภาคเรียนที่  2  หรือสิ้น
ภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) 

การค านวณ 
 
             จ านวนผูเ้รยีนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่สะสม  2.00  ขึ้นไป             
   จ านวนผู้เรียน   จ านวนผู้เรียน  
                        ทีล่งทะเบียนทัง้หมด                         ท่ีออกกลางคัน  

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช.  และระดับปวส.  ในแต่ละชั้นปีจ าแนกตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานในภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่  2  เกี่ยวกับ 
  1.1  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด  
  1.2  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
  1.3  ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน  
  1.4  ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  
 2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช.  และระดับปวส.  จ าแนกตามชั้นปี  
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 

X      100 ร้อยละ  =    
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  50 1 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2   
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
สถานประกอบการ  หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า  5  แห่ง  และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า  5  คน  มีการสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale) 
1 – 5  เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง  3  ด้าน  มีการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 คุณภาพของผู้เรียนใน  3  ด้าน  คือ 
 1.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนา  การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 
 3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่
รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
 ชุมชน  หมายถึง  บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
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ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 (2)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  50 – 59.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม  
 (3)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  60 – 69.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม  
 (4)    สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  70 – 79.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม  
 (5)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิดเป็นร้อยละ  80  ขึ้นไป  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  1 – 5  เพ่ือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง  3  ด้านของผู้เรียน 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3  
ด้านของผู้เรียน 
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงานและบุคคลในชุมชน  
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3  ด้านของผู้เรียน 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 

ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 
4 

พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (3) 
3 

ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 
2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 
1 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับปวช.  และระดับ  ปวส.  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมตราฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  จ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ  ปวช. 
ประเมินทฤษฏี  20%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม 
ประเมินปฏิบัติ  80%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65  ของคะแนนเต็ม 
รวม  100%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65 
ระดับ  ปวส. 
ประเมินทฤษฏี  40%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65  ของคะแนนเต็ม 
ประเมินปฏิบัติ  60%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม 
รวม  100%  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 
 

การค านวณ 
 

                     จ านวนผูเ้รยีนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             
         จ านวนผูเ้รยีนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการก าหนดเครื่องมือการประเมิน  การสร้างเครื่องมือประเมิน  และเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 
 2.  เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับปวช.  และระดับปวส.แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน 
 3.  หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  จ าแนกตามประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  3.1  ข้อมูลผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  3.2  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 4.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ในระดับปวช.  และระดับปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

X      100 ร้อยละ  =    
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  50 1 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช.3  ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)  ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับร้อยละจ านวนผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  จ าแนกตามระดับชั้น  ประเภท
วิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
 

           จ านวนผูเ้รยีนท่ีมีคะแนนเฉลีย่ตัง้แตค่่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาติข้ึนไป             
                               จ านวนผูเ้รยีนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับร้อยละจ านวนผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ    
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้นปวช.3  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  1.1  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)    
  1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา( V-NET)   จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)   
  1.3  ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

X      100 ร้อยละ  =    
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 2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  ในระดับปวช.
จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ  65  ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ  55 – 64.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  35 1 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช.3  ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)  เทียบกับร้อยละจ านวนผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  
จ าแนกตามระดับชั้น  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
 

                            จ านวนผูเ้รยีนท่ีมีคะแนนเฉลีย่ตัง้แตค่่าคะแนนเฉลีย่  
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

                                       จ านวนผูเ้รยีนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับร้อยละจ านวนผู้เรียน  ที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ    โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้นปวช.3  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  1.1  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)    
  1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา( V-NET)   จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

X      100 ร้อยละ  =    
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  1.3  ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   
 2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ  ในระดับปวช.จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  65  ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ  55 – 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ  45 – 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ  35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  35 1 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6   
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช.  และระดับปวส.  ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อย
ละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจ าแนกตามระดับชั้น  ประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  ได้ก าหนดไว้  

 
การค านวณ 
 

                  จ านวนผูเ้รยีนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ             
                               จ านวนผูเ้รยีนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับ
การทดสอบ  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 

X      100 ร้อยละ  =    
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานผู้เรียนในระดับ ปวช.  และระดับปวส.  ในแต่ละชั้นปี  จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  1.1  ข้อมูลผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  
  1.2  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 
  1.3  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 
 2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ  ปวช.  และระดับปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
และภาพรวมของสถานศึกษา 

.เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  50 1 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  และระดับปวส.  ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเทียบร้อย
ละกับจ านวนผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้นจ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การค านวณ 
 

                         จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาจากผูเ้รยีนแรกเข้าของรุน่  
                               จ านวนผูเ้รยีนแรกเข้าของรุน่นั้น  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น   โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 

X      100 ร้อยละ  =    
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับปวช.  และระดับปวส.  
จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  เกี่ยวกับ 
  1.1  ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน  หรือ  รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
   (1)  สถานศึกษาสังกัด สอศ.  จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
   รายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว  
   (2)  สถานศึกษาสังกัด สช.  และอ่ืนๆจากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน
   รายบุคคล ณ 10  มิถุนายน  
  1.2  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  ตามแบบรายงานผล  การเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
  1.3  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  
  1.4  ข้อมูลของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
เช่น  ลาออก  เสียชีวิต  พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  เป็นต้น  
 2.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับปวช.  และ
ระดับปวส.  จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  50 1 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.8 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน  1  ป ี
 

ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  และระดับปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี  เทียบกับร้อยละจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  

การค านวณ 
 

     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  
                                                          จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา  
 

X      100 ร้อยละ  =  
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ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี   
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดระดับปวช.  และระดับปวส.  ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 2.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี  ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ  พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
 3.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1  ปี  พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 
 4.  ข้อมูลส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ศึกษาต่อภายใน  
1  ปี  พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ  
 5.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ  80  ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  50 1 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.9 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  3  ด้าน  คือ  ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ   หรือหน่วยงาน  กลุ่มสถานศึกษา  หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  30  ของจ านวนสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้รับบริการ  มีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale) 
1 – 5  เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง  3  ด้าน  มี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง  
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คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  3  ด้าน  คือ 
 1.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม  
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรูและทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 
 3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 สถานประกอบการ  หน่วยงาน   หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและ
ภาคเอกชนที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
 ผู้รับบริการ  หมายถึง  บุคคลหรือสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ได้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)   สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 (2)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  50-59.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (3)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  60-69.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (4)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00คิดเป็นร้อยละ  70-79.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (5)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00คิดเป็นร้อยละ  80  ขึ้นไป  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  1 – 5  เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3  ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง  3  ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
มีต่อคุณภาพทั้ง  3  ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 5.  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาและ
ผู้รับบริการ  ที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3  ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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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) 

และมีผลตาม (1) 
1 
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มาตรฐานที่  2 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ 

 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะ  
อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1    
 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่     
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  
 (2)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (3)  สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  
 (5)  สถานศึกษามีการก าหนดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4)  ไม่เกิน  3  
ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา  
 2.  รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
 3.  หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
 4.  หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 5.  หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
 6.  หลักฐานที่สาขางานได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน  3  ปี  ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 7.  ร้อยละของสาขางานที่ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน  3  ปี  ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
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เกณฑ์การตัดสิน 
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 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2   
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 (2)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม(1)  ร้อยละ  50 – 59.99  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
 (3)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม(1)  ร้อยละ  60 – 69.99  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
 (4)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม(1)  ร้อยละ  70 – 79.99  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
 (5)  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม(1)  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  
 2.  หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาที่สอนหรือตารางสอน  
 3.  แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
แต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน 
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 4.  ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธี  การสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  

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) 

และมีผลตาม (1) 
1 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนและให้ครูบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้  
 1.  มีเป้าประสงค์  
 2.  มีการระบุปัญหา  
 3.  วิธีการด าเนินการ  
 4.  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
 5.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลายหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน  
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 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลัง
การสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 
 (4)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน 
 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
 2.  หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน  
 3.  หลักฐานของรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4.  หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 5.  หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  
 6.  หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี  การสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
 7.  หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
 

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 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4   
 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผล  ตามแผน  การจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจาก
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การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน 
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน   ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ทุก
รายวิชาที่สอน 
 (4)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน 
 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  
 2.  หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน  
 3.  หลักฐานการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนของครู  ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 4.  หลักฐานการวัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน  
 5.  หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนใน ทุกรายวิชาที่
สอน 
 6.  หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
 7.  หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข้อ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข้อ 1 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5 
 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน   ตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงาน
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  มีการสัมมนาหลังฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 (2)  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  
 (3)  สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
 (4)  สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
 (5)  สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลสถานประกอบการ   หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ  ในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร 
 2.  หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  
 3.  หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
 4.  หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
 5.  หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา  
 6.  หลักฐานสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง  

 
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 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   
 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ค าอธิบาย  
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน โดยความร่วมมือ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อเพ่ิมทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม  หรือภาคชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

นิยาม  
 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงผ่านระบบ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตาม
หลักสูตร  

ประเด็นการพิจารณา  
  1. แต่ละสาขางานมีจ านวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน ภาคี/เครือข่ายที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด  
  2. แต่ละสาขางานมีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้เรียน โดยระบบความร่วมมือในสถาน
ประกอบการ   หรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับระดับ ปวช. และ 
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ 10 ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)  
  3. แต่ละสาขางานด าเนินการให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคนได้รับการนิเทศจากครูฝึก 
ในสถานประกอบการ  

วิธีค านวณ  
จ านวนสาขางานที่ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ครบทุกรายการ X 100                                

จ านวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด 

หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารที่ระบุถึงจ านวนสาขางานที่เปิดสอน  
 2. รายงานผลการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ที่ประเมินโดยครู
นิเทศจากสถานประกอบการ จ าแนกตามสาขางานท่ีเปิดสอนรายปี  
 3. สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ 
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ คะแนน 

80 ขึ้นไป 5 
70  - 79.99 4 
60- 69.99 3 
50 – 59.99 2 
ต่ ากว่า  50 1 
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มาตรฐานที่  3 
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   จ านวน  13  ตัวบ่งชี้ 

 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มี
การจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1    
 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ค าอธิบาย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา  แต่ละสังกัดและอ านาจหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้  คือ 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้เป็นไปตาม   พ.ร.บ.การ
อาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  และกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  การสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ.  2553 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม  พ.ร.บ.  โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  แก้ไข  เพิ่มเติม
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอ่ืน  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1 – 5 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได้เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ให้ท าหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ประเมิน  2  ด้านดังกล่าวอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ได้ 
 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  ให้
ใช้แบบประเมินมาตราส่วน (Rating  scale) 1-5 
 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้มี  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  ครั้ง 
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (4)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 
 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 3.  หลักฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 4.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5.  หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

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 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.2 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 (2)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   
 (3)  สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 (4)  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
 (5)  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 2.  หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา   
 3.  หลักฐานการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 4.  หลักฐานการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
 5.  รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

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 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์ 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับคสามเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 อัตลักษณ์  หมายถึง  คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
 (2)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (3)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 (5)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
 2.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 4.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 5.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
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 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4 
 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารและภาวะผู้น าของผู้บริหาร  สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1 - 5  
 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
 (2)  สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง  
 (3)  สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกคราอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
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 (4)  สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.   หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
 2.  รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
 3.  รายงานการประชุมผู้ปกคราอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
 4.  หลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู  และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
 5.  หลักฐานการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

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 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล  โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย  9  ประเภท ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา    ข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วน  เชื่อมโดยงอย่างเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน  มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์  จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินมาตราสาวนประมาณค่า  (Rating  scale) 1-5 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน  9  ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น  ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล  
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 (2)  สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (5)  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย  3.51-5.00 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างน้อย  9  ประเภทและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 2.  หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
 3.  หลักฐานที่ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 4.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6 
 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5  ด้าน  
ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินการ  ตาม
แผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆลดลง  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหาร  ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5  
ด้าน  ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการ
มั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง   
 (2)  สถานศึกษามีการด าเนินการ  ตามแผนงาน  โครงการ   
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 (3)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 (4)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 (5)  สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  3  ด้าน  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการวิเคาระห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหาร  ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5  
ด้าน  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง   
 2.  หลักฐานการด าเนินการ  ตามแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยง  
 3.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 4.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
 5.  หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพ่ิมหรือลด) ในแต่ละด้าน  

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

5 

ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 
(1)(2)(3)และ(4)  

4 

พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 

(1)(2)และ(3) 
3 

ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 

(1)และ(2) 
2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7 
 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่ม
เสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   
 (2)  สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ   
1  ครั้ง 
 (3)  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  
 (4)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  10  
ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
 (5)  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน   
 2.  ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน  
 3.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  
 4.  แผนงาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  
 5.  หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
 

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 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.8 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก   
ศูนย์วิทยบริการ 
 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก  ศูนย์วิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (  Rating scale  )  1 – 5  และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ  โดยการมีส่วนร่วมของ  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของ  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (2)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  
 (3)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  
 (4)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของ  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  
 3.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของ  ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
 

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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.9 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน  โดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5  และมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหาการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
 (2)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  
 (3)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์  โดยครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  
 (5)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  แผนงานโครงการ การจัดหาการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
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 2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 
 3.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
โดยครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.10 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์การภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง 
 

 *  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมี  สุขภาวะที่สมบูรณ์  และมีความมั่นคง  ซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่   สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทางสังคมและสุข
ภาวะทางจิตและวิญญาณ 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับทุนการศึกษา  ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์การภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
 (4)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
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 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อย
กว่าร้อยละ  5 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์การภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  
 5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม   
 6.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
จากหน่วยงาน หรือ องค์การภายนอก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข้อ 1 

*  จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)  ด้านการอาชีวศึกษาฉบับสถานศึกษา  
พ.ศ.  2554  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.11 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามรการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ค่าเสื่อมราคา  เงินเดือน  และเงินวิทยฐานะของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน    ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  10  ของงบด าเนินการ 
 (2)  สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  ของค่าวัสดุฝึก 
 (3)  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  1  ของงบด าเนินการ 
 (4)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด   
จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของ
งบด าเนินการ 
 (5)  สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา  
 2.  หลักฐานการจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
 3.  หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  หลักฐานการจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
 5.  หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด   จัด
แสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
 6.  หลักฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

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 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุฝึก  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 (2)  สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
 (3)  สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า  20  แห่ง 
 (4)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า  5  รายการ 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  เพ่ือการปรับปรุง  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ   
 2.  ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา  
 3.  หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน  ในแต่ละสาขางาน 
 4.  ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 
 5.  รายการทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ   ที่สถานศึกษาได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา   
 6.  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  เพ่ือการปรับปรุง  
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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 
 

ตัวบ่งชี้ 3.13   
 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ค าอธิบาย  
 ผลการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 
หรือ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งอาจสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษาท่ีได้ประกาศไว้ก็ได้  

ประเด็นการพิจารณา  
 (1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนด จุดเน้น จุดเด่น รวมทั้ง
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์  การด าเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 (2) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 (3) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าละ ๗๕  
 (4) ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นข้ึนไป  
 (5) สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการ
ยอมรับในเอกลักษณ์นั้น  

หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)  
  2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
จุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นของ  
สถานศึกษาท่ีก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น  
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ  
 4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง 
ในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา คะแนน 

ปฏิบัติครบทั้ง ๕ ข้อ ๕ 
ปฏิบัติ ๔ ข้อ ๔ 
ปฏิบัติ ๓ ข้อ ๓ 
ปฏิบัติ ๒ ข้อ ๒ 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ ๑ 
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มาตรฐานที่  4 
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ    จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 

 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1    
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริการจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5   
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตั้งแต่ 1  ครั้ง  ขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการ  กิจกรรม  ต่อปี  
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม 
 (4)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย   
3.51 – 5.00 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   
 2.  ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา  
 3.  ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  
 4.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 5.  โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน 
 6.  ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
 7.  ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
 8.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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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 
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มาตรฐานที่  5 

ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย     จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ 
 
  ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1    
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  ของผู้เรียน   
  

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  จัดท าโครงการ  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการ  และอ่ืนๆ  และจัดให้มีการประกวด  แสดง
และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแสดง  
แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง  โครงการ  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  จัดท าโครงการ  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด  ตามเกณฑ์เฉลี่ย  ระดับชั้น ปวช.3  
จ านวน  3  คน :  1  ชิ้น  และระดับชั้น ปวส.2  จ านวน  2  คน :  1  ชิ้น   
 (3)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   
 (4)  สถานศึกษาได้น า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  
ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  5   ของจ านวนผลงานทั้งหมด   น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และ
ชาติ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น ปวส.2  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขา
งาน 
 2.  หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท า   การจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 3.  ข้อมูลโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยในระดับชั้น ปวช.3  และระดับชั้น 
ปวส.2  ในแต่ละสาขางาน 
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 4.  ข้อมูลโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา   
 5.  ข้อมูลโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับการเผยแพร่  
 6.  ข้อมูลโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 
  

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 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  ของครู 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
และจัดให้มีการประกวด  จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มี
การส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  
และชาติ 
 งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้ 
 1.  มีเป้าหมาย  
 2.  มีการระบุปัญหา  
 3.  มีวิธีการด าเนินงาน  
 4.  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
 5.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินงาน  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย    
 (3)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  75  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   
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 (4)  สถานศึกษาได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  
ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (5)  สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  5   ของจ านวนผลงานทั้งหมด   น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และ
ชาติ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา  
 2.  หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท า   การจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 3.  ข้อมูลนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
 4.  ข้อมูลนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา   
 5.  ข้อมูลนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับการเผยแพร่  
 6.  ข้อมูลนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ที่ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

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 
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มาตรฐานที่  6 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

จ านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
 
  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1    
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5   
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่  1  ครั้ง  ขึ้นไป  ให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ  กิจกรรม 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้าน
การรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อ
น าผลไปปรับปรุง 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 2.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา  
 3.  โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
 4.  ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
 5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  

ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
 6.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
 7.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรัก
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 8.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
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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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  6.2 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุง  การบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5   
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่  1  ครั้ง  ขึ้นไป  ให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ไม่
น้อยกว่า  5  โครงการ  กิจกรรม 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 
5.00 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 2.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา  
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 3.  โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 4.  ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   5.  
ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
 6.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
 7.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 8.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 

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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  6.3 
 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5   
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่  1  ครั้ง  ขึ้นไป  ให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า  5  
โครงการ  กิจกรรม 
 (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 (3)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
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 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ    โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในด้านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 2.  ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา  
 3.  โครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 4.  ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ   
 6.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
 7.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 8.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 

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 

 
ตัวบ่งชี้ที่  6.4 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์   มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน  และผู้เรียน    มีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน   โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมิน
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า(  Rating scale  )  1 – 5   

 
ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน   
 (2)  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน   
 (3)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (5)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00หลักฐานที่ใช้ใน
การพิจารณา 
 1.  หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน   
 2.  หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียน   
 3.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  
 4.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
 8.  หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
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 
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มาตรฐานที่  7 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     จ านวน  2   ตัวบ่งชี้ 

 
  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2555  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่  7.1   
 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 

ค าอธิบาย   
 สถานศึกษาจัดให้มีระการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1)  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 (2)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 (3)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4)  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 (5)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1.  หลักฐานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
 2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 3.  หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 5.  หลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2) 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   พ.ศ.  2555 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ส่วนที่  1  การจัดการ
อาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  โดยมีผล
การตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณา 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 ผลการตัดสิน  34  ตัวบ่งชี้  
 มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 – 1.9  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 – 2.5  
 มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 – 3.12  
 มาตรฐานที่  4  ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
 มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  5.1 – 5.2  
 มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่  6.1 – 6.4  
 มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่  7.1  

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30 – 34  ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 29  ตัวบ่งชี้ 4 

 พอใช้   18 – 23  ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17  ตัวบ่งชี้ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งชี้ 1 

 


