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1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีก าหนดว่ากระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง

รายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ

หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 1.1 
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เริ่มต้น 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

พิจารณาผลการด าเนินการ 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
รายงานผล 

การประเมินตนเอง 

ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะของหนว่ยงาน

ต้นสังกัดและ สมศ 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ภาพที่ 1.1 แสดงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
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สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

  1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      

ของสถานศึกษา 

 3. จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแตล่ะปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  4. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 7.น าผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเป็นแนวทาง         

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

  8. ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ อาจต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือปรับปรุงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 9. จดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาเม่ือสิ้นปกีารศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 10. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       

ใ ห้ ห น่ ว ย ง า นต้ น สั ง กั ดห รื อ หน่ ว ย ง านที่ ก า กั บ ดู แ ล สถา นศึ กษ า เ ป็ นป ร ะจ า ทุ ก ปี ก า ร ศึ กษ า 

  11. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 12. น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี     

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

 

3 



1.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

  1.2.1 หลักเกณฑ์ 

 ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

1.2.2 แนวปฏิบัติ 

ให้สถานศึกษาด า เนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

  1)ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรี       

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และอาจเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินได้ตาม

บริบทของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม        

ของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

  2)จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 

  3)จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี      

โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

4)การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท ารายงานผลการ 

ประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้หนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

5)ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี 
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1.3 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษา           

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาเปน็องคป์ระกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.3.1 ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา ดังนี้ 

1) เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

การจัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ระดับ

สถานศึกษาและความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  3) เป็นกรอบในการจัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.3.2 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์  และสังเคราะห์ มาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความต้องการของผู้มี    

ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ดังภาพที่ 1.2 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ภาพที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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1.3.3 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห ์

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2561 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์

นโยบายของส านักงาน 

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์

ความต้องการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศกึษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์

ความต้องการของผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสียกบัการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห ์

เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์ 

สิ้นสุด 

ภาพที่ 1.3 แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีขั้ นตอนในการด า เนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถาบันการศึกษา            
ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู คณาจารย์     
ของสถานศึกษา เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 น าผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาประกาศใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง      
ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
1.4 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4.1 ความส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดการศึกษาไปสูความส าเร็จตามเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ที่ก าหนดให้ จ าเป็นต้องม ี

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี และปัจจัยที่ส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ การวางแผน ดังนั้น 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ      
เป้าประสงคท์ี่สถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษา ดังนี้ 
    1. เป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้า       
ใจทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา         

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 1.4 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

2.พันธกิจ (Mission) 

3.กลยุทธ์ (Strategy) 

4.แผนงานโครงการ (Initiative) 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 
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1.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 

วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 ก าหนดให้ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             

จึงได้พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา          

ด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จรยิธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต          

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ              

การด ารงชีวิตอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ            

ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา                  

อย่างมีประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 

ที่ก ากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลั กสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เ รี ยน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ วมมือกับ         

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่ มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา                  

อย่างเปน็ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน      

ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศกึษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่

มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร        

ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหง่การเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                

โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ                 

น าไปใชป้ระโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 

1.6 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านอาชีวศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน              

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

ดา้นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

  1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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  1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดา้นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปน็ระบบ 

    2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรอืก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

   2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ดา้นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

  3.1 ครูผู้สอน 

   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

   3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

   3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

   3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ดา้นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ดา้นที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

  5.1 อาคารสถานที่ หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
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  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แสดงดังภาพที่ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

50% 1) ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 % 

2. ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 % 

3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 3 % 

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3 % 

5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 % 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 20 % 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชวีศึกษา (V-NET) 3 % 

8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 % 

 

20% 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอน 5 % 

2. การบริหารจัดการชัน้เรียน 3 % 

3. การพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 2 % 

4. การบริหารสถานศกึษาแบบมีสว่นร่วม 5 % 

5. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 5 % 

 

10%  2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเปน็ระบบ 2 % 

2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 3 % 

3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติ 2 % 

4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 % 

 

10%  5) ด้านปัจจยัพื้นฐาน 

1 อาคารสถานที่ หอ้งเรียน ห้องปฏิบัตกิาร โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 2 % 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 % 

3 แหล่งเรียนรูแ้ละศูนย์วิทยบรกิาร 2 % 

4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 2 % 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียน 2 % 

 

10%  4) ด้านการมีส่วนรว่ม 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 % 

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 2 % 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 % 

 

 

    ภาพที่ 1.5 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
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1.7 เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตามมาตรฐาน 
     การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 ข้อ             
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน       
5 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ข้อ และดา้นปจัจัยพื้นฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ดา้นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบ    
ด้วย การดูแลและแนะแนวผู้ เรียน ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็น               
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาตอ่ของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้ เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา        
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้ าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม             
ของสถานศึกษา 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =         จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
 
 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 

  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา     
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
X100 
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2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  5. จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ           
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ      
เป็นไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน         
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
  1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ           
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ      
เป็นไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปญัญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแห่ง  
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
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  2. ผู้ เรียนร้อยละ 60-69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ              
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ       
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร   
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ไดร้ับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ           
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ        
เปน็ไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร       
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ          
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ      
เปน็ไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร        
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)        
โดยไดร้ับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ               
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ       
เป็นไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ      
ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร        
มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ       
เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
   

การค านวณ 
 

ร้อยละ =  จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

 
 จ านวนผู้ เรียนที่ประสบความส า เร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

X100 
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 การตรวจสอบข้อมูล 
 1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ  
ในระดับ 5 ดาว 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 4 ดาว 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 3 ดาว 

3 ดี 

รอ้ยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 2 ดาว 

2 ปานกลาง 

น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 1 ดาว 

1 ก าลังพัฒนา 

 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้        
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
 1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
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 2.ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด 
 3.ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ระดับภาค 
  4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
  5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง             
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    
ระดับนานาชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    
ในสถานศึกษา 
 2. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
  3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 และขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 และขอ้ 3 3 ดี 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ          
เขา้รว่มการประกวด แขง่ขันทางดา้นทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หนว่ยงานอ่ืนๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
  2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
  5. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ 
 1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร 
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้น
เองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเขา้รว่มกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    
ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด หรือเขา้รว่มกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชีพชั้ นสู ง  (ปวส . )  ชั้ นปีที่  2 ที่ ผ่ านการประเมินมาตรฐานวิ ชาชีพในครั้ งแรกตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา  โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
   - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
    - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
    - ผู้เรียนต้องไดค้ะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  ระดับ ปวส. 
   - ด้านความรู้ต้องไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ผู้เรียนต้องไดค้ะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  การประเมิน 
  รอ้ยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =      จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 
  2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
  5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
   

จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

X100 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 การค านวณ 
 

ร้อยละ =                จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที ่2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที ่3 ทีไ่ดค้ะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที ่2 ทีไ่ดค้ะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

จ านวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษา ที่
ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 การค านวณ 
 

ร้อยละ =    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีมีงานท า หรอืศกึษาตอ่ 

 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
  3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
  4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

X100 

23 



  5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศกึษาต่อ 
 6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
   
  1. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกีย่วขอ้งกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ใหพิ้จารณาเฉพาะการท างาน 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศกึษาต่อ 
 

ดา้นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ    
ที่ 21 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ              
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 การประเมิน 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
   1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
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   2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างตอ่เนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
   3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
   4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจ้ากการพัฒนา 
    5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการ
พัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
  2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
  3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3 3 ดี 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
        หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การค านวณ 
 

         ร้อยละ =                 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  เกณฑก์ารประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน        
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  การประเมิน 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ 
   2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 
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   4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ครูผู้สอนวิเคราะหห์ลักสูตรรายวิชา 
 2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
 4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
         การสอน 
         การค านวณ 

 

         ร้อยละ =                  
 
 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
ดา้นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหนา้ทีห่ลักดา้นการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
3.1 ครูผู้สอน 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
  ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอน             

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 

X100 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา         
แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
   การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  การค านวณ 
  ก าหนดให้ 
  N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
  V = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
  W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
  X = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

Z = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแกป้ัญหาการจัดการเรียนรู้ 
    ร้อยละเฉลี่ย =   100{V+W+X+Y+Z} 
                 5N 

 
  การตรวจสอบขอ้มูล 
  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
  3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 
  4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
  6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

29 



 

  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่ารอ้ยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 

น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ค าอธิบาย 
  ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ
รายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหม้ีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงใหผู้้เรียนมี
ความมุง่มั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. รอ้ยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
  การค านวณ  
  ก าหนดให้ 
  N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
  V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  W = จ านวนครูผู้สอนที่มข้ีอมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
  X = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหม้ีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
  Z = จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
   รอ้ยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
            5N 
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 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปจัจุบัน 
  4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหม้ีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสรมิแรงใหผู้้เรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 
  6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่ารอ้ยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

รอ้ยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร ่
  การประเมิน 
  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้ารว่มการพัฒนาวิชาชีพ 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
  3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
หรือเผยแพร่ 
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 การค านวณ 
  ก าหนดให้ 
    N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนที่จดัท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   W = จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
   X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
   Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ 

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

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้ารว่มการพัฒนาวิชาชีพ 
  3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
  4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
  5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รบัการยอมรับ หรือ 
เผยแพร่ 
  เกณฑ์การประเมนิ 
  น าค่ารอ้ยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 

ร้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจึงต้องมีศาสต์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหาร 
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา 
  5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3 3 ดี 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ค าอธิบาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
  4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2,3 3 ดี 

มีผลการประเมิน ตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ดา้นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ค าอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การประเมิน 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาครีว่มกับสถานศึกษา 

  1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ       
ทวิภาค ี
 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
  2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผู้เขา้เรียน 
   3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
   3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่  1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถว้น ตามข้ันตอนที่1 1 ก าลังพัฒนา 

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 
  การประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
 2. สถานศึกษามีเครือขา่ยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
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  3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร     
อย่างเปน็รูปธรรม 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด 
การอาชีวศึกษากับเครือขา่ย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือตา่งประเทศ 
  2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
  3. จ านวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  4. จ านวนสาขางานที่จัดใหค้รูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

   
 
 
 
   

38 



4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใชว้ิชาชีพสร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้ารว่มกิจกรรมบริการ
ชุมชน 
  2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้ารว่มกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
  3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 
  4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสา 
  5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชพี และจิตอาสาของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ผลการเข้ารว่มกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  2. ผลการเข้ารว่มกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  3. ผลการเข้ารว่มกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  4. ผลการเข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ดา้นที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้ เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
 3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 
 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
 2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
 3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง 
การเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 
 4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟารม์ และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง 
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
   1.1 ระบบส่งก าลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
  2. สถานศกึษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความตอ้งการ 
  3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
  2. ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
  3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบ
ก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 
5.3 แหลง่เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรบัให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามแีผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
  4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเขา้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
  5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ ์ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
  2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา คน้คว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  3. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
เพียงพอ 
  4. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  5. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
  6. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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  7. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ หอ้งเรียนเฉพาะทาง 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
 
5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
  2. มีผู้รบัผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล 
  3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
  4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. ระบบเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
 2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ขอ้มูล 
 3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
  4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

   
  หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่เปน็สื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps(เมกะบิทต่อวินาที) 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมใหค้รผูู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 การประเมิน 
  รอ้ยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจ านวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 การค านวณ 
 

         ร้อยละ =        จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอน 

 

   
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 การตรวจสอบข้อมูล 
  1. จ านวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
   
 
 

จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

X100 
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เกณฑก์ารประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

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 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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