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คํานํา 
 ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

พุทธศักราช 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษา 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี 2 การจัดการ

อาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  โดยใชแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จํานวน 5 ดาน ไดแก สวนท่ี 1 

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 

ขอการประเมิน สวนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 ระดับภาควิชา 

จํานวน 4 ดาน 16  ขอการประเมิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงไดจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใชดําเนินการใน

การประชาสัมพันธและเสริมสรางความเขาใหกับคณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาน

ประกอบการ ชุมชน ผูปกครอง และผูเรียน ไดนําไปใชในการปฏิบัติงานและเปนแนวทางการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณภาพใน

สถานศึกษาและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดผลดีกับผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาและสามารถรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดําเนินงาน ผูทรงคุณวุฒิ และผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และขอมูลตาง ๆ 

ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแก

สถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป 
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สารบัญ 
                                หนา 

คํานํา               ก 

สารบัญ               ข 

สวนท่ี 1 ประกาศ 1 

 - ประกาศ ใชมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563     2 

 - มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี แนบทายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

พุทธศักราช  2563            3 

สวนท่ี 2  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา        8 

 - ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       9 

 - หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

   ตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563     10 

 - ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา       14 

 - ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     23 

 - ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา      27 

 - ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม         33 

 - ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน        62 

ภาคผนวก  

 (ก) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561     

 (ข) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 ประกาศ 
  - ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

    - มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศกัราช 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

เรื่อง ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

****************************** 

 เนื่องดวยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิก

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควรปรับปรุง

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ท่ีกําหนดวา“ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ัง

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม

แผนท่ีกําหนดไว” 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการ

จัดทํามาตรฐานการศึกษา พุทธศักราช 2563 ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในให

สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สงเสริมกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเปน

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

   (นายวิทยา  ตั่นยืนยง) 
      ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง  รักษาการในตําแหนง 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
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มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 
แนบทายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ลงวันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
********************************************************************************* 

 มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน  
9 ประเด็น  เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผ ูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๑.๑ ดานความรู   
       ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  
       1.1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       1.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช  
       ผูสําเร็จการศึกษาอาชวีศึกษามีทักษะทีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ
เปนไปตาม มาตรฐานคณุวุฒฺอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
       1.2.1  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       1.2.2  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม   
      1.3.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
      1.3.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
      1.3.3  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการ เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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 ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
       สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันต
อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
      2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
                สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผู เรียน เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  
       2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
       2.2.2  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
       2.2.3  การจัดการเรียนการสอน 
       2.2.4  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       2.2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
       2.2.6  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
       2.3.1  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       2.3.2  อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
       2.3.3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
       2.3.4  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
       2.3.5  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
        สถานศึกษามีความสํสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือมือของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน  
       2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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มาตรฐานท่ี 3  สังคมแหงการเรียนรู 
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๓.1 ดานความรวมมือมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
       สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ
ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
       3.1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       3.1.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน    
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
       สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
       3.2.1  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย 
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มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พ.ศ. 2563 ประกอบดวย สวนท่ี 1 มาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน และสวนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาระดับภาควิชา 
จํานวน 4 ดาน 16 ขอการประเมิน 

 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 8 ขอ 
ขอท่ี ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
ขอท่ี 1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ขอท่ี 1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ขอท่ี 1.๔ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ขอท่ี 1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ขอท่ี 1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ขอท่ี ๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 ขอ 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ขอท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  ขอท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ขอท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
  ขอท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ 
3.1 ครูผูสอน  
 ขอท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 ขอท่ี 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ขอท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
 ขอท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 ขอท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ 
  ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ขอท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน 5 ขอ  

 ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 ขอท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ขอท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 ขอท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
 ขอท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ระดับภาควิชา จํานวน 4  ดาน 16 ขอการประเมิน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 ขอ 
ขอท่ี ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
ขอท่ี 1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ขอท่ี 1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ขอท่ี 1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ขอท่ี ๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 ขอ 
 ขอท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ขอท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  ขอท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ขอท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ขอท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
  ขอท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ขอ 

3.1 ครูผูสอน 
 ขอท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 ขอท่ี 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ขอท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ 
 ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี) 

 ขอท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
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สวนท่ี 2  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  - ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  - หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ีพุทธศักราช 2563 
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ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

โดยท่ีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ลงวันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศใช

มาตรฐาน การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ

การจัดการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนบรรลุถึงซ่ึงคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด และเปนไป

ตามเจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมตอบสนองความตองการของผูปกครอง และ

เอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือ

พัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 ข้ึนสําหรับการ

ดําเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ดังรายละเอียดในตารางแนบทายประกาศนี้  

ท้ังนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2563 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

             (นายวิทยา  ตั่นยืนยง)       

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563  

แนบทายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พุทธศักราช 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

************************************************************************************************* 
นิยามศัพท 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในทุกสังกัดท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 “ผูบริหาร” หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 “ครู” หมายความวา ผูทําหนาท่ีสอนประจําสถานศึกษาโดยไดรับเงินเดือน หรือคาจาง หรือ
คาตอบแทน เปนประจํารายเดือน 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือสงเสริม
การศึกษา เชน เจาหนาท่ีบรรณารักษ เจาหนาท่ีแนะแนว เจาหนาท่ีงานทะเบียน เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 
เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง หรือ
คาตอบแทนเปนประจําทุกเดือน 
 “ผูเรียน” หมายความวา นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังการเรียนแบบเต็มเวลา การเรียนแบบไมเต็มเวลา และการเรียนในระบบทวิภาคี 
 
หลักเกณฑในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ใหทุกภาควิชาและฝายงานตางๆท่ีเก่ียวของดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

เกณฑ ดังตอไปนี้ 

1. ใหทุกภาควิชาและฝายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให

สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 21 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปตตานี พ.ศ. 2561  

2. ใหทุกภาควิชาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และการฝกอบรมวิชาชีพจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เรื่อง ประกาศใชมาตรฐาน

การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พ.ศ. 2563  

3. ใหแตละภาควิชาท่ีมีหนาท่ีจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับมาตรฐาน

สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1) ภาควิชาท่ีมีนักศึกษาประจําภาควิชาตางๆ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให

สอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พ.ศ. 2563 จํานวน 4 ดาน 16 ขอ ไดแก 
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ดานท่ี 1 ขอท่ี 1.1, 1.2, 1.5 ,1.6 ,1.7 ,1.8 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 

ดานท่ี 3 ขอท่ี 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

ดานท่ี 4 ขอท่ี 4.1, 4.2, 4.3 

4. ใหทุกภาควิชาดําเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

ภาควิชาอยางตอเนื่องประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ดวยการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาทุกฝาย นักเรียน นักศึกษา และการมีสวนรวมของชุมชน 

5. ใหทุกภาควิชาจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษาของภาควิชารวบรวมสง

ท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชน 

6. ใหทุกภาควิชานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา 

1. ใหทุกภาควิชาจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 

2561 นับตั้งแตเริ่มภาคเรียนท่ี 1 จนสิ้นสุดภาคฤดูรอนของปการศึกษา 

2. ใหทุกภาควิชาดําเนินการตาม “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี พ.ศ. 2561” โดยภาควิชาตองมีความตระหนักเห็น

ความสําคัญและมีความพยายามในดําเนินการประกันคุณภาพในปจจุบันไปสูระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ในทุก

ขอ ซ่ึงมีรายละเอียดของดาน ขอ คําอธิบาย การประเมิน หลักฐานท่ีใชในการพิจารณาและเกณฑการตัดสิน  

3. ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ใหภาควิชาเก็บขอมูลตามขอท่ี 1.1, 

1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1 , 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 4.1(เฉพาะภาควิชาท่ี

จัดการเรียนการสอนทวิภาคี), 4.2, 4.3 โดยจําแนกตามระดับการศึกษา เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออนและแนวทางการพัฒนาตอไป 

4. ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ถาขอใดอยูในระดับคุณภาพ “กําลัง

พัฒนา” ภาควิชาตองวิเคราะหหาสาเหตุและพัฒนาใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “ปานกลาง” ข้ึนในปถัดไป 

ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหสถานศึกษา กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน และรวมกับภาควิชา

พัฒนาเพ่ือใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “ปานกลาง” ข้ึนไป ภายในปตอไป สําหรับขอใดท่ีอยูในระดับ “ดี” 

หรือ “ดีเลิศ” ภาควชิาจะตองพัฒนาสูระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ตอไป 

5. ใหมีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ถามาตรฐานใด ขอใด ไมผานเกณฑการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินในระดับสถานศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุ ใหขอเสนอแนะ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

สงเสริม สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือใหผานเกณฑการประเมินโดยใหมีการประเมินซํ้าในป

ถัดไป 
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6. ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ท่ีมีผลการประเมินทุกขออยูในระดับ

คุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” ใหสถานศึกษาพิจารณาสงเสริม สนับสนุนและรวมกับภาควิชา พัฒนาและเขารับ

การประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาปตตานี เพ่ือรับรองในระดับตอไป 

7. วิธีการประเมินในขอ ตองประเมินตามการประเมิน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกตสภาพ

จริง การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ี
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดาน ประกอบดวย ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 8 
ขอ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๔ ขอ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 
ขอ ดานการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ และดานปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
 ขอท่ี ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 ขอท่ี 1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ขอท่ี 1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ขอท่ี 1.๔ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
 ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 ขอท่ี 1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ขอท่ี 1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ขอท่ี ๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ขอท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  ขอท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ขอท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
  ขอท่ี 2.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
 3.1 ครูผูสอน 
  ขอท่ี ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
  ขอท่ี 3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ขอท่ี 3.๑.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
  ขอท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ขอท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
 ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ขอท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 ขอท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ขอท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 ขอท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
 ขอท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช  คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประกอบดวย การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 
ขอท่ี ๑.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 คําอธิบาย 
    สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     รอยละของผูสํ า เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 
   จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.ท่ีสําเร็จการศึกษาของรุน   

 
  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
   ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 
  ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 คําอธิบาย 

   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดาน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
    ๑. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
    ๒. ผูเรียนรอยละ 6๐– 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
    ๓. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  
    ๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
   ๕. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
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แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
 การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
         2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
     ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
  เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๓ ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

ขอท่ี ๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
     รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
  การคํานวณ 

      จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                          จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
     2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
 คําอธิบาย 
    สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใช
ประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  การประเมิน 

   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

   2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด 

   3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
ชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

   4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
จังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

   5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
ระดับสถานศึกษา 
     ๒. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
     ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขา
รวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

  การประเมิน 
     ๑. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
     ๒. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
     ๓. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
     ๔. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
     ๕. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ  

     1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
     2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงานหรือองคกร
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึน
เอง โดยรวมกับตางประเทศหรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

  การตรวจสอบขอมูล 
     1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
     ๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
    จํานวนผู เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผู เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  การประเมิน 
  รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
       จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
  การตรวจสอบขอมูล 
    ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 

   ๒.จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   ๓.จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   ๔.จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ชั้นปท่ี ๓ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
   ๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

 เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 
 
 

รอยละ = × ๑๐๐ 
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ขอท่ี ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 คําอธิบาย 
   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-
NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
        จํานวนผูเรียนปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  การตรวจสอบขอมูล 
    ๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
    ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
    ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
    ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีได คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
    ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ = × ๑๐๐ 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 คําอธิบาย 
    ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี
ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทําหรือศึกษาตอ   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศกึษาท่ีผานมา 
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
     ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
     ๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
 เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 หมายเหตุ 
   ๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ๒. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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ดานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และ
มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขอท่ี ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คําอธิบาย  
   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
   การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
  ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
  ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

  ๔) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
  ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบขอมูล 
   1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
    ๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
    ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
   ๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

          เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
 การคํานวณ 

รอยละ=
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลกัสูตรฯ

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด
×๑๐๐ 

  
 การตรวจสอบขอมูล 
    1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 
 

 
ขอท่ี ๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คําอธิบาย 
   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ขอท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
 การประเมิน 
 ๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
 ๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 
 ๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 การตรวจสอบขอมูล 
     ๑. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
    ๒. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 
    ๔. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
 การคํานวณ 

รอยละ =

จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบัิติท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด

× ๑๐๐ 

 การตรวจสอบขอมูล 
    1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
    2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน  
 เกณฑการประเมิน 
 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน 
ขอท่ี ๓.๑ ครูผูสอน 
 คําอธิบาย 
    สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้น
เรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

 ขอท่ี ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
   ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรูและทําวิจัยเพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

การประเมิน   
 ๑) รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 ๒) รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ๓) รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔) รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ๕) รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
การคํานวณ 
   กําหนดให 

           N  = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
           V  = จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
           W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
           X  = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
           Y  = จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
     Z  = จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

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

1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน 

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 
    6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 3.๑.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน 

คําอธิบาย 
   ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน

และรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงให
ผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

การประเมิน  
   ๑) รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
   ๒) รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
   ๓) รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   ๔) รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
   ๕) รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 

N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 

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

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

คําอธิบาย 
   ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง

และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  

การประเมิน 
   ๑) รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
   ๓) รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
   ๔) รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๕) รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 
การคํานวณ กําหนดให 

N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W= จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
X = จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
Y = จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 

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

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร  
เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 

 
 
 
 



- 31 - 
 
๓.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการบริหาร 
จัดการศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

  ขอท่ี ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
คําอธิบาย 
   ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 
และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใชนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
๕) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
๑. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๔. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ :สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 
เกณฑการประเมิน 
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  5  ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  4  ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  3  ด ี

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  2  ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ ๑  1 กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธิบาย 

     ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  

การประเมิน 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

     3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
     4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ใชในการบริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
   ๑. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 

    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  5  ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  4  ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  3  ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  2  ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  1  กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 คําอธิบาย 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพ่ือให
สถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                   
  การประเมิน 
     การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ 

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
   2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
  ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
   3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
   3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 การตรวจสอบขอมูล 
  ๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินครบถวนทั้งหมด ทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินครบถวน ตามข้ันตอนที่ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 

มีผลการประเมินครบถวน ตามข้ันตอนที่ ๑,๒,๓ ๓ ดี 

มีผลการประเมินครบถวน ตามข้ันตอนที่ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินครบถวน ตามข้ันตอนที่ 1  ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
    สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  การประเมิน 
    1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
    2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 
    3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยาง
เปนรูปธรรม 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  การตรวจสอบขอมูล 
    1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ
และหรือตางประเทศ 
     ๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
     3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
     4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
     ๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
     ๖. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ดี 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิต
อาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิต
อาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
        1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการชุมชน 
     2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
              3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
     4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

    5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบขอมูล 

   ๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   ๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   ๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   ๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   ๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา  

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ  ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ  ๑ กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
  การประเมิน 
     1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
     3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
     4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภู มิ ทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ   
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
     2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
     3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการ
เรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
     4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
  นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลตามนการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลตามการประเมิน ขอ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลตามการประเมิน ขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลตามการประเมิน ขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา 
  การประเมิน 

   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก 
1.1 ระบบสงกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

   2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
   3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
   5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล 

     ๑. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
     ๒. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
     ๓. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 
ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
     ๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
     ๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 
 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ  ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับให
ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
  การประเมิน 
     1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง 
     ๒. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
     ๓. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
     ๔. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
     ๕. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน  
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
     ๒. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
     ๓. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
     ๔. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
     ๕. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
     ๖. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
     ๗. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  การประเมิน 
        1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
      1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
      2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใชขอมูล 
      3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
      4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ  ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

 
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ี
เชื่อมโยงเขากับเครือขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ี
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

 
ขอท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 คําอธิบาย 

    สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน   
การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
  การประเมิน 
      รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 
 

              จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน   
       จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
   1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 
ระดับภาควิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช  คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประกอบดวย การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

ขอท่ี ๑.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 คําอธิบาย 

    ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา

งานและภาพรวมของภาควิชา 

  การประเมิน 

     รอยละของผูสํ า เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )  และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม

ของภาควิชา 

  การคํานวณ 

  การตรวจสอบขอมูล 

     ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 

     ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

     ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

     ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

     ๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

     6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา 

  เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 

รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 คําอธิบาย 

   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดาน

จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

  การประเมิน 

    ๑. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

    ๒. ผูเรียนรอยละ 6๐– 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ

ประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

    ๓. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ

ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  

    ๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ

ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
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      ๕. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ

ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

 การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของภาควิชา 

         2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี

ภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เชน 

กิจกรรมการรวมกิจกรมมหนาเสาธง 

     ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

  เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ ๔ ๔ ดเีลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ ๓ ๓ ด ี

มีผลการประเมินตามขอ ๒ ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

ขอท่ี ๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 คําอธิบาย 

   สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
     รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
  การคํานวณ 

      จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                          จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  การตรวจสอบขอมูล 
     1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
     2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 

    ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขา

รวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

  การประเมิน 

     ๑. ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 

     ๒. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

     ๓. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 

     ๔. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 

     ๕. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

  หมายเหตุ  

     1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ

เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 

     2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงานหรือองคกร

ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึน

เอง โดยรวมกับตางประเทศหรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

  การตรวจสอบขอมูล 

     1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน

การเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

     ๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดเีลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ด ี

มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 

    จํานวนผู เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผู เรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม

ของภาควิชา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 ระดับ ปวช. 

  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 

  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ระดับ ปวส. 

  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  การประเมิน 

      รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 

  การคํานวณ 
จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 

       จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  การตรวจสอบขอมูล 

    ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

   ๒. จํานวนผูเรียนระดับปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

   ๓. จํานวนผูเรียนระดับปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

   ๔. จํานวนผูเรียนระดับปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

   ๕. จํานวนผูเรียนระดับปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

 เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 

รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 

รอยละ = × ๑๐๐ 
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ขอท่ี ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 คําอธิบาย 

   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของภาควิชา 

  การประเมิน 

     รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา       

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 

  การคํานวณ 
   จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

        จํานวนผูเรียนปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  การตรวจสอบขอมูล 

    ๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

    ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร    

๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

    ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีได คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

    ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของภาควิชา 

 เกณฑการประเมิน 

    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 

รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี

รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ = × ๑๐๐ 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

 

ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 คําอธิบาย 

    ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางานและภาพรวมของภาควิชา 

  การประเมิน 

     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี

ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 

  การคํานวณ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทําหรือศึกษาตอ   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศกึษาท่ีผานมา 
  การตรวจสอบขอมูล 

     1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของภาควิชา 

     ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 

     ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 

     ๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

     5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

     6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 

รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 หมายเหตุ 

   ๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   ๒. สําหรับภาควิชาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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ดานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขอท่ี ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

คําอธิบาย  

   ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 

   การประเมิน 

 ๑) ภาควิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 

  ๒) ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

  ๓) ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

  ๔) ภาควิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 

  ๕) ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 

   1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

    ๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา 

    ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

   ๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

    ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

          เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ดี 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

 การคํานวณ 

รอยละ=
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลกัสูตรฯ

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด
×๑๐๐ 

  

 การตรวจสอบขอมูล 

    1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีภาควิชาจัดการเรียนการสอน 

    2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  เกณฑการประเมิน 

    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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ขอท่ี ๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คําอธิบาย 

   ภาควิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ขอท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 การประเมิน 

 ๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 ๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 

 ๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด 

การเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการท่ีหลากหลาย 

 การตรวจสอบขอมูล 

     ๑. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  

    ๒. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๓. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education PLC เปนตน 

    ๔. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

    ๕. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการท่ีหลากหลาย 

 เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

 การคํานวณ 

รอยละ =

จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบัิติท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด

× ๑๐๐ 

 การตรวจสอบขอมูล 

    1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของภาควิชา 

    2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน  

 เกณฑการประเมิน 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน 
ขอท่ี ๓.๑ ครูผูสอน 
 คําอธิบาย 

    ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน 

และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

 ขอท่ี ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
   ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรูและทําวิจัยเพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

การประเมิน   
 ๑) รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 ๒) รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ๓) รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔) รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ๕) รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
การคํานวณ 
   กําหนดให 

           N  = จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของภาควิชา 
           V  = จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
           W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
           X  = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
           Y  = จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
     Z  = จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู 

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

1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของภาควิชา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 
    6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 3.๑.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน 

คําอธิบาย 

   ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน

และรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงให

ผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

การประเมิน  
   ๑) รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
   ๒) รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
   ๓) รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   ๔) รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
   ๕) รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 

N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 

รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของภาควิชา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
   ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  

การประเมิน 
   ๑) รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
   ๓) รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
   ๔) รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๕) รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือ

เผยแพร 
การคํานวณ กําหนดให 

N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของภาควิชา 
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W= จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

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

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของภาควิชา 
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือ

เผยแพร  
เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆมีสวนรวมกับภาควิชาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
 ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ภาควิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี) 
 

 คําอธิบาย 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพ่ือใหภาควิชา
และสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                   
  การประเมิน 
     การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับภาควิชา 

 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ 

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
   2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
  ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
   3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
   3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 การตรวจสอบขอมูล 
     ๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
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 เกณฑการประเมิน 

  นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5 ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3,4 ๔ ดเีลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3 ๓ ด ี

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2 ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตามข้ันตอนท่ี 1  ๑ กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
    ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  การประเมิน 
    1. ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  

ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

    2. ภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

    3. ภาควิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ี

ภาควิชาจัดการเรียนการสอน 

    4. ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของภาควิชา เชน งบประมาณ 

ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยาง

เปนรูปธรรม 

   5. ภาควิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  การตรวจสอบขอมูล 
    1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ
และหรือตางประเทศ 
     ๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
ภาควิชา 
     3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีภาควิชาจัดการเรียนการสอน 
     4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
     ๕. ผลการระดมทรัพยากรของภาควิชา 
     ๖. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ขอ ๑,๒,๓  ๓ ดี 

มีผลการประเมิน ขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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 ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 คําอธิบาย 

   ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา

โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

  การประเมิน 

        1. ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 

     2. ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 

              3. ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 

     4. ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

    5. ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา 

 
  การตรวจสอบขอมูล 

   ๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

   ๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

   ๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

   ๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

   ๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา 

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ  ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ  ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ  ๑ กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม 

 คําอธิบาย 
   สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
  การประเมิน 
     1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
     3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
     4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
     1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ   
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
     2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
     3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการ
เรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
     4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 
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5.2  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 คําอธิบาย 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

  การประเมิน 
 1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก 

    1.1 ระบบสงกําลัง 
    1.2 ระบบควบคุม 
    1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
    1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

  5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

  การตรวจสอบขอมูล 
1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
      2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
       3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการแหลงการ
เรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
       4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
       5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน  2  ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ขอ ๑ กําลังพัฒนา 
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5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 คําอธิบาย 
   สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับให

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

  การประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง 
  2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวา

รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน

การสอน 

  การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 

    2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
    3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
เพียงพอ 
    4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
    5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
    6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน  2  ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ขอ ๑ กําลังพัฒนา 
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5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 คําอธิบาย 
   สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  การประเมิน 
        1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
      1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
      2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใชขอมูล 
      3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
      4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 เกณฑการประเมิน 
     นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ขอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน  2  ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

 
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ี
เชื่อมโยงเขากับเครือขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ี
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 
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รอยละ = X ๑๐๐ 

 

 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 คําอธิบาย 
    สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน   

การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
  การประเมิน 
      รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 
 

              จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน   
       จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
   1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑการประเมิน 
    นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 

 




