
  

 

 

(ราง) 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ   
การจัดการอาชีวศึกษา และใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา         
พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ดังนั้น      
จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาใหม            
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 21 (1) แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และโดยมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน         
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559   ตามเอกสารแนบทายประกาศ และใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา           
พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 ท้ังนี้ ใหใชกับหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี    มกราคม   พ.ศ.  2560 

                

                                                               (นายจรูญ  ชูลาภ) 

                           ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

 



  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                                            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

แนบทายประกาศคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันท่ี  26  มกราคม พ.ศ. 2560 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

   

นิยามศัพท 

ในหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในทุกสังกัดท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 “หนวยงานตนสังกัด”.หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลสถานศึกษาท่ีเปดสอน            

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 “ผูบริหาร” หมายความวา ผู อํานวยการสถานศึกษา รองผู อํานวยการสถานศึกษา รวมท้ัง          

ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและผูชวยผู อํานวยการสถานศึกษา ในกรณีโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

อาชีวศึกษา 

 “ครู”.หมายความวา ผู ทําหนาท่ีสอนประจําในสถานศึกษาโดยไดรับเงินเดือน หรือคาจาง           

หรือคาตอบแทน เปนประจํารายเดือน 

 “บุคลากรทางการศึกษา”.หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือสงเสริม

การศึกษา เชน เจาหนาท่ีบรรณารักษ เจาหนาท่ีแนะแนว เจาหนาท่ีงานทะเบียน เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 

เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง    

หรือคาตอบแทนเปนประจํารายเดือน 

 “ผูเรียน”.หมายความวา นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นักศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังการเรียนแบบเต็มเวลา การเรียนแบบไมเต็มเวลา และการเรียน      

ในระบบทวิภาคี 

หลักเกณฑ 

 1. ใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ใหสถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหสอดคลองกับประกาศ

กระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เรื่ อ ง  ให ใช ม าตรฐาน การอาชี ว ศึ กษ า ระดั บ ป ระก าศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ                             

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันท่ี 16  กันยายน  พ.ศ. 2559         

 3. ใหสถานศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียน          

เปนสําคัญ  ท้ังนี้ โดยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

4. ใหสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป ท่ี เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงานนั้น

ตอสาธารณชน 

 5 . ใหสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทํา         

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



  

 

แนวปฏิบัติ 

 1. ใหสถานศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา นับตั้งแตเริ่มภาคเรียนท่ี 1          

จนสิ้นสุดภาคเรียนฤดูรอนของปการศึกษา 

 2. ใหสถานศึกษา ดําเนินการตาม “เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยสถานศึกษาตองมีความ

ตระหนักเห็นความสําคัญและมีความพยายามในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาแตละตัวบงชี้จากระดับคุณภาพในปจจุบันไปสูระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบงชี้ 

 3. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาของตัวบงชี้ท่ี 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 และ 

3.4 ใหสถานศึกษาเก็บขอมูล โดยจําแนกตามระดับการศึกษา สาขางานหรือแผนกวิชา คณะวิชา                     

และในภาพรวมของสถานศึกษา เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาตอไป 

4. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถาตัวบงชี้ใดอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”.

หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน”.สถานศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุ และพัฒนาใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต 

“พอใช”.ข้ึนไปในปถัดไป ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหหนวยงานตนสังกัด กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม 

สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “พอใช” ข้ึนไป ภายในปตอไป 

สําหรับตัวบงชี้ใดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “ดี” สถานศึกษาจะตองพัฒนาสูระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

ตอไป 

5. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่ งครั้งในทุกสามป   ถาตัวบงชี้ ใดอยู ในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”               

หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน”.หนวยงานตนสังกัดตองวิเคราะหสาเหตุ ใหขอเสนอแนะ กํากับดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “พอใช” ข้ึนไป 

โดยใหมีการประเมินซํ้าในปถัดไป สําหรับตัวบงชี้ใดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “ดี” หนวยงาน            

ตนสังกัดจะตองพัฒนาสูระดับคุณภาพ “ดีมาก” ตอไป  

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินทุกตัวบงชี้ 

อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” ใหหนวยงานตนสังกัด พิจารณาสงเสริม สนับสนุน และรวมกับ

สถานศึกษา พัฒนาและเขารับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ของการประเมิน เพ่ือการรับรองใน

ระดับนานาชาติตอไป 

7. วิธีการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตองประเมินตามประเด็นการประเมิน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เชน การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 

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

 

 

 

 



  

 
เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานผลการจัดการศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ        
ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับ
และแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
ผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ จาก       
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ            
และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา          
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating.Scale).๕ ระดับ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม                  
กับกลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูล          
มาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง 
 
 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓ ดาน คือ 
 ๑. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปญญา 
 ๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบั ติงาน การทํางานรวมกับผู อ่ืน การใชกระบวนการ              
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 ๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ     
สูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผู ท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอ     
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗5 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา   

๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 



  

  
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ       

เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 
ระดับคุณภาพ  
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  
รวม ๕ ขอ 

๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓ , ๔ หรือ 
๓ , ๕ หรือ ๔ , ๕  รวม ๔ ขอ 

๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ 
หรือ ๕  รวม ๓ ขอ 

๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.๒  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
 
คําอธิบาย 
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียน    
แบบเต็มเวลา และผู เรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน             
ท่ี สถาน ศึกษากําหนดสํ าห รับผู เรี ยน ท่ี เรียนแบบ ไม เต็ ม เวลาใน ระดับป ระกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ                     
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น  
 
การคํานวณ 
 
     
 
 
ประเด็นการประเมิน 
 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
 

 
ระดับคุณภาพ 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตรอยละ ๘๐.๐๐ ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐ 
 

สูตรคํานวณ 
 

 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ ด ี
๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน 

รอยละจากประเด็นการประเมิน 
๘๐ 

x 100 
 

รอยละ = 

คาคะแนน  = x 5 



  

 
มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือ
และขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม 
“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม     
 
ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค          
ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู เรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ             
และโดยการมีสวนรวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนด       
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏบิัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน       
ตนสังกัดมอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการประเมิน 
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมาย   
ไดอยางถูกตอง  
  2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและ
เขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี     
 3..ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม     
และเปาหมายและดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
  4..ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเปาหมายท่ีกําหนด 
  5..ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

 

คําอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริม 

สนับสนุน กํากับดูแล ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด

ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผู ท่ี            

จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง    

หรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน  

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม    

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา          

10 ชั่วโมงตอป 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ

มาตรฐานอัตรากําลั งในสถานศึกษาสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาตามหนั งสื อ  

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร

ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
 
คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือเปนคาใชจาย
เก่ียวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา  
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน  
การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน 
สังคม การสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
ประเด็นการประเมิน  

๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ  

2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 
ของงบดําเนินการ 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล    

สารสนเทศ 

 

คําอธิบาย           

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา      

มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับ

ดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมท้ังมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของ

สถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา    ขอมูลงบประมาณและ

การเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของ

จังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ    

และเกิดประโยชนตอผูเก่ียวของ อยางนอย 4 ประเภท 

  ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ  เพ่ือบํารุงรักษาขอมูล

สารสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาท่ีตองการและลดความ

ซํ้าซอนของขอมูล  

ประเด็นการประเมิน          

 1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 

สวยงาม และปลอดภัย          

 2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน          

ศูนยวิทยบริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม  

 3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอ   

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 

4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  

 (1) มีระบบปองกันผูบกุรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก   

 (2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

 (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย 

 (4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั  

 (5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

 5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก

การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 

คําอธิบาย  

 สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา 

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือในการจัด

การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน  

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน 

การสอน 

4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน 

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ  

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชา
เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด      
การเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล   
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย  
     (1) การระบุปญหา             
     (2) การระบุวัตถุประสงค  
     (3) วิธีการดําเนินการ 
     (4) การเก็บขอมูล  
     (5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ     
รายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมตาม    
ความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 1            
จากเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 
 ๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ - ๔ ไมเกิน ๓ ป       
ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2556 และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแตละหลักสูตรกําหนด เพ่ือคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด  
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
 2 . สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผู เรียนไดฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพใน         
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย           
1 ครั้ง  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ           
ท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

4..สถานศึกษาจัดใหผู เรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียน   
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 
5 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง          
การเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา        
๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา        
๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา        
๑ กิจกรรม 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 
คําอธิบาย  
 สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร                
ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2  รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 
 
คําอธิบาย    
 จํานวนตัวบงชี้ ท่ี มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ ท้ั งหมด ท่ี มีการประเมินตั้ งแต                  
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 - 4.1  
 ตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑดังนี้ 
 1. ตัวบงชี้ท่ีมีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางในปปจจุบันสูงกวาใน
ปท่ีผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวบงชี้ ท่ีมีระดับคุณภาพในปท่ีผานมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก”              
โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 

การคํานวณ 
             
 
 
ประเด็นการประเมิน 
 รอยละของจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต
รอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 
 

  
 สูตรคํานวณ     คาคะแนน =    x  5       
 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ด ี
2.51 - 3.50 พอใช 
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 

จํานวนตัวบงชีท่ี้มีการพัฒนา 
จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

รอยละจากประเด็นการประเมิน 

80 

 x 100 
 

รอยละ =    


