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คํานํา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนข้ันตอนของการดําเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีมุงเนนในเรื่องของ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดให

สถานศึกษาดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงเปน

ข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในท่ีสําคัญและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษามีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติ ไดดําเนินไปมากนอยเพียงใด และกระตุนให

กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน และทําใหสถานศึกษารวบรวมขอมูลสารสนเทศ และความกาวหนาของการดําเนินงาน 

เพ่ือนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงมุงเนนติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสถานศึกษากําหนด

ไว ผลท่ีไดจากการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีสะทอนความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 5 ดาน 25 ขอกําหนด 

ไดแก  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและ

ผูสําเร็จการศึกษา ดานการมีสวนรวม  และดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงไดจัดทําคูมือ

ระบบการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เพ่ือสราง

ระบบและกลไกในการควบคุม การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใชประกอบใน

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีไดใชความพยายาม ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมมาดําเนินการใหคูมือสําเร็จลุลวงไป

ไดดวยดี    

       

      คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

                                        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

 
 
 

  

1.1 ความสําคัญและประโยชนของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  กําหนดใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง ดังนั้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงเปนข้ันตอนของการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีสําคัญและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติ ได
ดําเนินไปมากนอยเพียงใด และกระตุนใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน และทําใหสถานศึกษารวบรวมขอมูล
สารสนเทศ และความกาวหนาของการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให
เปนไป ตามเปาหมายท่ีกําหนด และพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตอไป 
 ดังนั้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงมุงเนนติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสถานศึกษากําหนด

ไว ผลท่ีไดจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีสะทอนความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา กลาวคือ มาตรฐานการอาชีวศึกษา

พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ไดแก  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค จํานวน 3 ประเด็นการประเมินมาตรฐานท่ี2 การจัดการอาชีวศึกษา

จํานวน ๔ ประเด็นการประเมิน และมาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน ๒ ประเด็นการ

ประเมิน จะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจํานวน 5 ดานไดแก  ดานผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวน

รวมและดานปจจัยพ้ืนฐาน โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบงออกเปน ๕ ระดับ ไดแก 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา 

 จะเห็นไดวา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายในเปนการ
ดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน แตแตกตางกันในเรื่องจุดเนนและบทบาทในการดําเนินการ ซ่ึงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มุงเนนตรวจสอบความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด
ไว สวนการประเมินคุณภาพภายในเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยางไรก็ตามผลท่ีไดจากการตรวจสอบคุณภาพสามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไดเชนกัน ขอมูลท้ังสองสวน สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดเชนเดียวกัน ดังแสดงความสัมพันธ
ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระบบการการประกันคุณภาพภายใน ดังภาพท่ี 1.1 
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ภาพ 1.1  ความสัมพันธของการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

หนวยงานตนสังกัด 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

สถานศึกษา 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการติดตามฯ

เปนไปตามแผน 

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พั
ฒ

นา
คุณ

ภา
พ

กา
รศึ

กษ
า 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ใช 

ไมใช 

ปรับปรุง 
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 จากภาพแสดงใหเห็นวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีการดําเนินงานท้ังในระดับ
สถานศึกษาและระดับหนวยงานตนสังกัด ดังนี้ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ประกอบดวย 
 1. การกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคล ระดับภาควิชาและระดับสถานศึกษา 
 3. การรายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา 
 4. การเตรียมการและใหความรวมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 
 1. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 2. การแตงตั้งคณะทํางานท่ีรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 3. การดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 4. การจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือสะทอนผลใหสถานศึกษานําไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 - การนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงแลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.2 ประโยชนของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีประโยชนหลายประการ ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติงานหรือดําเนินการไปแลวมาก
นอยเพียงใด 

2. กระตุนใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
3. ไดขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน 
4. สงผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาจะตองรวมมือ รวมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุกดานในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนหรือใหความชวยเหลือครูใน
สถานศึกษาใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ท้ังดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา ใหเต็ม
ตามวัยและศักยภาพ 
 ความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรู 
ความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดกัน มุงสูคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
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2.1  วัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.1.1 เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานและการ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  
 2.1.2 เพ่ือรวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 2.1.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับและ
พึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 
 2.1.4 เพื่อพรอมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 การนิเทศ ติดตามภายในสถานศึกษาเปนข้ันตอนของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ซ่ึงการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนํา
ผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous - Improvement) ดังนั้น การ
นิ เทศ  ติดตามภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานหรือการประเมินตนเอง  
(Self - Evaluation) ของสถานศึกษาท่ีกระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง โดยยึดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก ซ่ึงสะทอนภาพความสําเร็จท่ีชัดเจน เชน ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐหรืองานวิจัย ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ดังนี้ 

2.2 เปาหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1 ความกาวหนาของการดําเนินงานและการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจําปการศึกษา 2563 
 2.2.2 ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพเพ่ือการศึกษา 2563 
 2.2.3  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ  ประกอบดวย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็น และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 ขอ 

2.3 ขอบขายการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดาน 
25 ขอ ประกอบดวย ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 8 ขอ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน ๔ ขอ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ ดานการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ 
และดานปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน 5 ขอ  
 
 
 

บทที่ 2 

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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2.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดาน 25 ขอ ดังนี ้

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

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 4 ขอ 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.2.1 คุณภาพของการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
  2.2.2 การจัดทําการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

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

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม   จํานวน 3 ขอ 
 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  จํานวน 5  ขอ 
 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
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 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2.5 หลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ควรใชหลักการบริหารงาน

เชิงระบบ เชน ใชวงจรคุณภาพของเดรมม่ิง (PDCA) เปนเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงสามารถสรุปเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนภาพ ดังนี้ 

  2.5.1. การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (P)  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เปนกระบวนการท่ีสถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพไดตามบริบทของตนเอง ซ่ึงควรมีการวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดับ ไดแก ระดับบุคคล หัวหนางาน/ภาควิชา ผูบริหาร และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ดังนั้นการ
วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงเปนข้ันตอนแรกท่ีสําคัญท่ีสุด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค สาระสําคัญของการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2) จัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  3) ศึกษาและวิเคราะหเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4) สรุป พรอมท้ังกําหนดกรอบและประเด็นสําคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  5) สรางเครื่องมือ ไดแก แบบบันทึก แบบติดตาม แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ ฯลฯ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.5.2 การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (D) 

 การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากความกาวหนาของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ ซ่ึงควรติดตามและตรวจสอบดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลลัพธ 
ตามแผนงานของแตละงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีกําหนดไวเปนการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรท่ีไดรับ
มอบหมาย และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ควรใชแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) กําหนดใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม คลอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  3) วางระบบการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดรายละเอียดและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 

  4) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน รวมท้ังดําเนินการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

  5) รวบรวมรองรอย หลักฐานการดําเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

  6) ดําเนินการติดตามตรวจสอบ รวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานการดําเนินงาน
ท้ังหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานสรุปการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดําเนินการกําหนดมาตรการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 2.5.3. สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (C) 
  การสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนการตรวจสอบตนเอง งาน 
ภาควิชา และสถานศึกษา เพ่ือเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาระสําคัญของการสรุปรายงานประกอบดวย 

  1) วัตถุประสงคและขอบเขต 
  2) วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3) ปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งาน โครงการ กิจกรรมท่ี

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 
  5) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะพัฒนาตองกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 

 2.5.4. การนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา (A)  

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถ
นําไปปรับปรุงและพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีดําเนินการไดบรรลุ
ตามเปาหมาย จดบันทึกรายละเอียดในแตละประเด็นรวมท้ังขอเสนอแนะ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตรวจสอบผลการดําเนินงานซํ้าและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสรุปไดดังภาพ 2.5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพ  2.5.4 กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  2.5.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ 
 1) การติดตามตรวจสอบระดับบุคคล 

 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองท่ีไดรับมอบหมายวาบรรลุตามเปาหมาย สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานเสนอตอหัวหนางาน หัวหนาภาควิชา และผูบริหาร โดย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

Do (D) ดําเนินการติดตามตรวจสอบคณภาพ

Check 

Plan วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ไมบรรลุ 

Act (A) 
นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 

ปรับปรุง/
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คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ 

วิทยาลัยไดรวมกับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ออกแบบฟอรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและขอกําหนด
เพ่ือใชเปนแบบรายงานการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

 2) การติดตามตรวจสอบระดับงานและภาควิชา 
 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานระดับงานและภาควิชาดําเนินการโดยคณะทํางานติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนของงานและภาควิชาอยางตอเนื่องโดยพิจารณาผลการดําเนินงานวาบรรลุตาม
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเสนอผูบริหาร 

 3) การติดตามตรวจสอบระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาโดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามของสถานศึกษา รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2.6. รูปแบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
          2.6.1 โครงสรางของรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี แตงตั้งใหมี 
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการ เลขานุการ จํานวนไมนอยกวา 8 คน ดังภาพท่ี 2.6.1 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.6.1  โครงสรางคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 2.6.2 องคประกอบ หนาท่ี ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบ 
 ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
 รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานอนุกรรมการ 
 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร รองประธานอนุกรรมการ 
 หัวหนาภาควิชาในสถานศึกษาทุกภาควิชา อนุกรรมการ 
 หัวหนางานวิจัย พฒันานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
 หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาท่ีของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. แนะนํา ปรึกษา และนิเทศ แกครูเปนรายบุคคล โดยตองศึกษาสภาพปญหาและความตองการ

วางแผนและกําหนดทางเลือก สรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 
2. จัดทําคูมือการนิเทศ/ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยคูมือการนิเทศติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาแตละแหงสามารถออกแบบไดตามบริบทของสถานศึกษา และควรมี
เนื้อหาท่ีประกอบดวย  

 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย ความสําคัญจําเปน ของการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 บทท่ี 2 การนิเทศ ภายในสถานศึกษา ประกอบดวย จุดมุงหมาย องคประกอบ หลักการนิเทศ 
บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ การปฏิบัติงานผูนิเทศ และบทบาทของผูรับการนิเทศ 

 บทท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายใน ไดแก การวางแผนและ
กําหนดทางเลือก การสรางเครื่องมือ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา การ
ประเมินผลและการรายงานผล 

 นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการจัดทําภาคการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัด
ชุดคณะกรรมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบภายในภาควิชา 

3. การรายงานนิเทศ ติดตาม ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

 

2.7 วิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา ควรใหความสําคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา คําปรึกษา แกคณะครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา ตองจัดคูมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะตองประสานความรวมมือกับ
คณะทํางานของสถานศึกษาท้ังในสวนของภาควิชาท่ีดูแลในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และงานตางๆตาม
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
 

 แผนผังท่ี 2.7.1 ความสัมพันธของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับ
คณะทํางานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปฏิบัติงานตามคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยใชวงจรคุณภาพเดรมม่ิง 

(PDCA) 
ภาควิชา/งาน 

คณะทํางานของวิทยาลัยฯ 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

• แนะนํา ใหคําปรึกษา และนิเทศ 

• คูมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

• รายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 



คูมือติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                     หนา ๑๐ 
 

นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน
เปนรายบุคคลและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาควิชา ไวเพ่ือใหคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบ แนะนําและใหคําปรึกษา ท้ังนี้การนําเสนอรายงานใหนําเสนอในรอบ 1 ป
การศึกษา 

สวนประกอบรายงานการปฏิบัติงานระดับบุคคล ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ดังนี้คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
 ประกอบดวย ประวัติ (ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป เกิด ตําแหนงปจจุบัน) รายวิชา/จํานวนชั่วโมงท่ี
สอนในแตละภาคเรียน หนาท่ีรับผิดชอบอ่ืนๆนอกเหนือจากการสอนท่ีไดรับการแตงตั้ง 
 สวนท่ี 2 ขอมูลรายงานการปฏิบัติงานตามขอกําหนด/มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยนําเสนอเปนรายขอกําหนดตามมาตรฐาน วิเคราะหการปฏิบัติงานของตนเองตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาวามีสวนเก่ียวของในระดับใดพรอมท้ังนําเสนอขอมูลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้จะตองออกแบบ
เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท่ีสามารถสรุปใหเห็นอยางชัดเจนวาไดปฏิบัติงาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ตามขอกําหนดนั้นมากนอยเพียงใด 
 สวนท่ี 3 ภาคผนวก  ใหนําเสนอเอกสารท่ีสําคัญและจําเปนเทานั้น เชน คําสั่งแตงตั้ง เปนตน 
 

สวนประกอบรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา ในแตละปการศึกษาภาควิชาควรสรุป
รายงานการประเมินตนเองไวเพ่ือใหคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพตรวจสอบการทํางานของภาควิชา ซ่ึงสาระสําคัญของรายงานควรประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
  1) สภาพท่ัวไปของภาควิชา ไดแก ชื่อท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ วิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร โครงสรางภาควิชา จํานวนหลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน ขอมูลจํานวนผูเรียนขอมูลจํานวนครู 
ขอมูลการพัฒนาครู ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณและสถานท่ี อัตลักษณของภาควิชา ชุมชนภูมิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูภายในและภายนอก เกียรติยศและชื่อเสียงของภาควิชา สถานประกอบการท่ีให
ความรวมมือกับสาขา แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 
  2) การดําเนินงานตามมาตรฐานและขอกําหนดของภาควิชา โดยนําเสนอเปนรายขอกําหนด
ตามมาตรฐาน ท้ังนี้จะตองนําเสนอใหเห็นกระบวนการทํางานท่ีใชวงจรคุณภาพของเดรมม่ิง ดังตาราง  

ขอกําหนดท่ี …………………………………………………………………................. 
P (Plan) D (Do) C (Check) A (Action) 

นําเสนอขอมูลของ
ภาควิชาเก่ียวกับแผนใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามขอกําหนด 
 

นําเสนอขอมูลในการ
ปฏิบัติงานจริงของ
ภาควิชาใหบรรลุตาม
ขอกําหนด 
 

นําเสนอผลการประเมิน
ระหวางการปฏิบัติงาน
ของภาควิชาหรือผลการ
ประเมินเม่ือสิ้นสุด
กิจกรรม/โครงการ 
 

นําเสนอวิธีการ/แนวทาง
ท่ีภาควิชานําผลการ
ประเมิน C(Check) ไป
ใชในการปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการ 
 

 

  3) สรุปและแนวทางการพัฒนาภาควิชา 
  4) ภาคผนวก  ใหนําเสนอเอกสารท่ีสําคัญและจําเปนเทานั้น ไดแก เครื่องมือการประเมิน 
คําสั่ง/บันทึกขอความแตงตั้งคณะทํางานในภาควิชา บันทึกการประชุมท่ีสําคัญๆ เปนตน 
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 สวนประกอบรายงานการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา สําหรับการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพ่ือใหคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบ แนะนําและ
ใหคําปรึกษา โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (ประมาณ 3 – 5 หนา) 

 2) สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ประกอบดวย 
  (1) ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก ชื่อสถานศึกษา ท่ีตั้ง/โทรศัพท/โทรสาร/ 

Website/E-mail สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา ไดแก แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จํานวนครูจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวนผูเรียนแยกตามระดับ สาขางาน และชั้นป จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และ
ชั้นป (ทวิศึกษา) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

  3) การดําเนินงานของสถานศึกษา ไดแก ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณของสถานศึกษา รายจายในการบริหารสถานศึกษา) การพัฒนาการจัด
การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 4) การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการ
ดําเนินงานแตละดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมและดานปจจัยพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 

  (1) การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ แตละขอกําหนด 
  (2) ผลการดําเนินงานแตละขอกําหนด เชน โครงการ กิจกรรมท่ีไดจัดทํา ซ่ึงแสดง

ถึงความพยายาม เพ่ือใหเกิดผลตามขอกําหนด 
  (3) ตารางผลการประเมินของแตละมาตรฐานและขอกําหนด 
  (4) ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  ผานหรือไมผานตามเกณฑการประเมิน  
  (5) สรุประดับคุณภาพของตัวบงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับเกณฑ

การประเมิน คือ ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง และตองปรับปรุงเรงดวน 
 5) สรุปผลแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 6) ภาคผนวก ไดแก คูมือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาฯ  ตามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 
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3.1  การดําเนินการนิเทศ ตดิตามตรวจสอบภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
การนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินงานในหนาท่ี

ผูบริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะงาน
วิชาการ ถือเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด 
ดวยเจตนารมณ  ท่ีจะใหสถานศึกษา ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ ทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัย เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานวิชาการ จะมีขอบขาย ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 กระบวนการนิเทศภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
การนิเทศจะประกอบดวยบุคคล 2 กลุม คือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือนรวมกัน ทํางานใหบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีตั้งไวรวมกัน โดยใชเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม ข้ันตอนในการบริหารงาน นิเทศจึงมีความสําคัญ             
ท่ีจะทําใหการดําเนินงานเปนไปโดยเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศเปน ข้ันตอนท่ีเปนพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญท่ีสุดกอนท่ีผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพ ปญหาและความตองการของผูรับการ
นิเทศสภาพปจจุบัน เปนสภาพท่ีเปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง เปนจุด
สุดทายท่ีตองการจะไปถึง เปนสภาพท่ีคาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการ กําหนดสภาพท่ีตองการและ
คาดหวังวาจะเกิดนั้น มิใชจะกําหนดลอยๆ ตามใจใครก็ได แตตอง กําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายท่ี
ควรจะนํามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ  

1. นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ  
2. ปญหาปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
3. ขอมูลท่ีไดจากสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งท่ีมีอยูท้ังทรัพยากรบุคคลและวัตถุ  
4. ผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ  
 
 
 
 
 

บทที่  3 
การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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 จากการศึกษาและสํารวจโดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาจากสภาพปจจุบันกับสภาพท่ี ตองการแลว 
สถานศึกษาก็จะพบวามีงานมากมายท่ีตองการดําเนินการในเวลาเดียวกัน แตสถานศึกษาก็มีขอจํากัดท้ังในดาน
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน จึงจําเปนตอง จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ  
โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 

1. ขนาดและขอบขายของปญหาท่ีเกิดข้ึน  
2. ความรุนแรงของปญหาท่ีพบ  
3. ขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู  
4. นโยบายและความตองการเรงดวนในเรื่องนั้นๆ เม่ือไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการการนิเทศแลว โดยใชเครื่องมือแบบบันทึกการศึกษาสภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ และแบบสํารวจ
ความตองการของวิทยาลัย ซ่ึงก็จะไดวางแผน การจัดโครงการการนิเทศตอไป  

ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงาน นิเทศภายใน
สถานศึกษา หมายถึง วิธีการท่ีอาศัยหลักการ และเหตุผลและขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สภาพปจจุบัน และ
ปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบาง แลวนํามาจัดทําแผน และโครงการ
ตอไป ในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องและสัมพันธกัน จัดทํา
แผนงานและโครงการนั้น ตองจัดทําลวงหนากอนท่ีจะดําเนินการนิเทศ เชน ถาตองการนิเทศในเรื่องการสอน 
จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําสื่อการสอนมาใช ยังใชวิธีสอนแบบบรรยายมากกวาวิธีสอนอ่ืน 
จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการ สงเสริมการใชสื่อการสอน โครงการสาธิตการสอนแบบตางๆ 
ถาครู บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพยังเห็นวาการประกันคุณภาพเปนหนาท่ี
ของผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพียงผูเดียว และผูรับผิดชอบขอกําหนดยังขาดความรูความเขา
ในขอกําหนดท่ีรับผิดชอบ เปนตน  

การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายละเอียดของแผนซ่ึง เปนการ
กําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน ดังนี้  

ก. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศท่ีจะทําในโครงการนั้น  
ข. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลาและ สถานท่ี เปนตน  
ค. จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน  

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินงาน การดําเนินการนิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไป ปฏิบัติเพ่ือให
ไดตามความตองการหรือเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงจะมีรายละเอียดของแตละข้ันตอน ดังนี้  

ก. การใหความรูในงานท่ีปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการวา จะตองอาศัย
ความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงาน
ออกมาอยางมีคุณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการเริ่มการนิเทศท่ี จัดข้ึนใหม เพ่ือจะไดสรางความเขาใจกัน
และทําใหการนิเทศนั้นไดผล  

ข. การปฏิบัติงานประกอบดวยการปฏิบัติงานท่ีไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย คือ  
1. ผูรับการนิเทศ เปนข้ันท่ีผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ ท่ีไดรับ  
2. ผูใหการนิเทศ เปนข้ันท่ีผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแลใหผูรับการนิเทศ ไดทํางาน

สําเร็จตามท่ีวางไว  
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3. ผูบริหาร เปนผูท่ีสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะใหการสนับสนุนใน เรื่องงบประมาณ 
คาใชจาย วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล การสรางขวัญและ
กําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ โดยเฉพาะจาก ฝายบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความ
ม่ันใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญและ กําลังใจควรปฏิบัติไปพรอมๆ กับการทํางาน จึงจะ
ไดผล 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเปนข้ันสุดทายในการ ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหนาท่ีใหทํา การประเมินผล หลักการท่ีใชในการ
ประเมินผล ดังนี้  

1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดยการตั้งจุดมุงหมายท่ีชัดเจน การใช เครื่องมือและ
การรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม รวมท้ังการวิเคราะห ขอมูลท่ีไดเปนท่ียอมรับของ ฝายนิเทศ ครูอาจารย และ
นักเรียนนักศึกษา 

2. การประเมินผลเปนข้ันตอนหนึ่งของการนิเทศท่ีจําเปนตองทํา เม่ือไดจัดทําโครงการ นิเทศแลว 
3. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ท้ังจากผูบริหารผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 
4. การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการ (Formative 

Evaluation) เพ่ือจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงการ สวนการ ประเมินผลสรุปเปนการ
ประเมินผลเพ่ือการตัดสินใจถึงผลท่ีไดรับจากโครงการ  

5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ  
ก. การประเมินผลท่ีปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลท่ีมุงตัวนักเรียนนักศึกษา เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการสอน รวมท้ังคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน  
ข. การประเมินผลที่กระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินการตามโครงการเพื่อการปรับปรุง  
ค. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินตามโครงการแลว พิจารณาผลท่ีได

จากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายตั้งไวหรือไม 

3.3 กิจกรรมการนิเทศภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 1. การประชุมกอนเปดภาคเรียน เปนการประชุมครูท้ังหมดของวิทยาลัยเพื่อ เตรียมการใหพรอมท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปดภาคเรียน โดยนําผลการ ปฏิบัติงานในภาคเรียนท่ีผานมาปรับปรุงแกไข 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคเรียน ตอไป หัวขอในการประชุมอยางนอยควรประกอบดวย การ
ประเมินผลงานในรอบปท่ีผานมา ปญหาและอุปสรรคท่ีผานมาการเตรียมการเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน การ
เตรียมการเกี่ยวกับ อาคารสถานท่ีและการจัดครูเขาชั้น โครงการท่ีจะดําเนินการในป/ภาคเรียนตอไป เปนตน 

2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียน เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง ผูบริหาร หรือครูท่ี
ไดรับมอบหมายกับครูในโรงเรียน เพ่ือรวมมือกันแกปญหาการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในหองเรียน แลวนําขอมูลท่ีบันทึกหรือ สังเกตไดไปวิเคราะห และหาทางปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนรวมกัน 

3. จัดเอกสารหรือตําราทางวิชาการใหแกครูผูสอนไดศึกษา การนิเทศบางรูปแบบ ไมสามารถให
ผูรับการนิเทศรับรูโดยตรงได เพราะปญหาตางๆ เชน ความไมรู งบประมาณ แต การจัดหาเอกสาร ตําราทาง
วิชาการ ในเรื่องรายละเอียดตางๆ ใหกับครูผูสอน สามารถท่ีจะชวย พัฒนาการสอนของครูผูสอนไดอีกอยาง
หนึ่ง ทําใหครูมีความรูสึกในทางท่ีดีวา ตนไดรับความ ไววางใจเก่ียวกับความรับผิดชอบจากผูบริหาร และเปน
การเสริมแรงแกครู ถาหากการคนควา นั้นจะตองนําความรูไปถายทอดแกเพ่ือนครูอีกตอหนึ่ง  
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4. การใหคําปรึกษาหารือ เปนกิจกรรมการนิเทศภายใน อีกอยางหนึ่งท่ีวิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติได 
ปญหาในการปรึกษาหารือ อาจแบงเปนปญหาสวนตัว และปญหาดานการ เรียนการสอน ซ่ึงผูนิเทศโดยเฉพาะ
ผูบริหารจําเปนตองใหคําปรึกษาหารือในปญหาท้ัง 2 สวน การใหคําปรึกษาหารือ จะชวยใหเกิดสัมพันธภาพท่ี
ดีตอกันและเปนการสรางขวัญกําลังใจแกครู ท่ีดีวิธีหนึ่งวิธีการใหคําปรึกษาทําไดท้ังใน 3 ลักษณะ คือ 

1. บอกวิธีแกปญหาโดยตรง  
2. เสนอขอมูลและชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถวิเคราะหและหาทางแกปญหาดวยตนเอง  
3. อาจจะทําไปท้ัง 2 ลักษณะพรอมๆ กันก็ได  
5. สาธิตการสอน ในกรณีท่ีครูมีปญหาเก่ียวกับการสอนในบางครั้ง ผูบริหารสถานศึกษา อาจนิเทศ

การสอน โดยวิธีสาธิตการสอน สิ่งสําคัญท่ีควรระวัง และทําความเขาใจกับผูสังเกตการ สาธิตการสอน ก็คือ 
การสาธิตการสอนครั้งนั้นไมใชการสอนท่ีดีท่ีสุด และผูชมการสอนไมใชผูสาธิต ดังนั้น การเลียนแบบ วิธีและ
พฤติกรรมการสอนของผูสาธิต จึงไมใชพฤติกรรมการสอนท่ี ดีท่ีสุด เพราะพฤติกรรมการสอนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น เปนพฤติกรรมการสอนท่ีสอดคลอง กับบุคลิกภาพของครูแตละคน ขอควรคํานึงถึงในการ
สาธิตการสอน คือ ผูสาธิตและผูชมและ ผูชมการสาธิตควรรูตัวลวงหนา เพ่ือเขาใจวัตถุประสงครวมกัน  

6. การพาครูไปศึกษานอกสถานท่ี การพาครูไปศึกษาดูงาน มีความประสงคเพ่ือให ครูไดรับ
ประสบการณตรง และใหเกิดแนวความคิดท่ีจะเอาประสบการณท่ีไดรับมานั้นมา ประยุกตใชในสถานศึกษา จึง
จําเปนตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่อง วัตถุประสงคและกิจกรรมจะตองชัดเจน มีการแจง
วัตถุประสงคใหโรงเรียน หรือหนวยงานท่ีจะไป ศึกษาดูงานทราบและถาเปนไปได ควรมอบหมายใหครู
ผูรับผิดชอบไปประสานงานดวยตนเอง กอนการเดินทาง  โดยเฉพาะการศึกษาดูงานดานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพจากตนแบบท่ีดี ถือเปนวิธีการหนึ่งใน
กระบวนการนิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 

7. การสนทนาวิชาการ เปนกิจกรรมการนิเทศท่ีเปนประโยชน และวิทยาลัยสามารถ ดําเนินไดโดย
ไมตองใชงบประมาณ วิธีดําเนินการอาจใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ในชวงเวลา รับประทานอาหารกลางวัน 
ผูบริหารโรงเรียนอาจขอรองใหครูไดจัดอาหารกลางวันมารับประทาน รวมกัน และในชวงนี้ก็จะมีการ
มอบหมายใหครูคนใดคนหนึ่งนําสนทนาวิชาการ การเลือกหัวขอ การสนทนาควรใหเปนไปตามความตองการ
ของคณะครู ในกรณีท่ีหัวขอการสนทนาเปนเรื่อง คอนขางยาก หรือเปนเทคนิคเฉพาะเรื่อง วิทยาลัยควรเชิญ
บุคคลภายนอกมาเปนผูนําการ สนทนา 
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3.4 กรอบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

 

ขอกําหนดที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน สาระสําคัญในการติดตาม 
คําอธิบาย  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด จําแนกตามตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล  

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ี
สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ
สถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการ
ออกกลางคัน 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของ
รุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขาของ
รุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับแรกเขา
ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา 
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย และ
เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคณุคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) 
 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
เปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน
ไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

รอยละของผูเรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

2. ผูเรียนรอยละ 60– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผู นํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดง ในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผู นํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรบั
ผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 
 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตยและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมติร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มจีิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการวิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณค าและร วมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํ า นึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
5. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณค าและร วมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํ า นึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปน
องคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย ความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจติสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 
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ขอกําหนดที่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระ 
สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

- ผูเรียนมสีมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบ
ความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
- พัฒนาผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางการพัฒนาพัฒนา
ผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
- ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดบั
ภาค และระดับชาต ิ

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสาํเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจํานวนผูเรียน
กลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมผีลการประเมินผลศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

 

 1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 
ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
 
 

รอยละของผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจํานวนผูเรียน
กลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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ขอกําหนดที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย สาระสําคัญในการตดิตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สงเสริม สนบัสนุน 
-ผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
-ผลงานของผูเรียนไดรับรางวลัจากการประกวดนวตักรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ

ประเด็นการตดิตาม 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

 

 1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยในระดบั
สถานศึกษา 
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน ระดบัจังหวัด ระดบัชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจยัในระดบัจังหวัด ระดบัภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

-จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
- ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียนในสถานศึกษาไดรับ
รางวัลจากการประกวด หรือมี
การนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับจังหวัด ระดบัภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ
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ขอกําหนดท่ี 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
- การเขารวมการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 
- ผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด 
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะ
วิชาชีพในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะ
วิชาชีพในระดับภาค 
4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะ
วิชาชีพในระดับชาติ 
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะ
วิชาชีพในระดับนานาชาติ 

  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะ
วิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด หรือเขารวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

-การประกวดแขงขันทักษะ
วิชาชีพในสถานศึกษา 
-รางวัลจากการประกวด 
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และ
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร  
   -จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
   -จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 3 และปวส. 2 
   -จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   -จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

 1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ชั้นปท่ี 3 ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

- จํานวนผูเรียนท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
ครั้งแรก 
- จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 
- ภาพรวมของผลการ
ประเมิน 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๒๔ 
 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
   - จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 3 และปวส. 2 
   - จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
   - จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   - จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับ
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 

 1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร    
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีไดคะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีได คะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

-จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 
-จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 
3 และปวส. 2 ทีลงทะเบียน
เรียน 
-ผลการทดสอบโดยรวม 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา สาระสําคัญในการติดตาม 
คําอธิบาย  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษา
ท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ
จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การมีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอน
ความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในป
การศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา  

 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
 
 
 

-จํานวนของผูสําเรจ็การศึกษาปท่ีผานมา 
-มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศกึษาตอ 
-ภาพรวมของสถานศึกษา 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ขอกําหนดท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

-พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
-สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน
เพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการ
อยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา
งานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ
พัฒนา 
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 

 1. ผลการศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. การมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1. ความตองการของตลาดแรงงาน 
2. มีการประสานงานและการมีสวนรวม
ของการพัฒนาหลักสูตรกับสถาน
ประกอบการ 
3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
สาขางานหรือรายวิชา  
4. การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาก
การพัฒนา 
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเน่ือง 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๒๗ 
 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
- สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

 

 1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

- จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
- จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
- รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
 
 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๒๘ 
 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

ขอกําหนดท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําการจัดการเรยีนรูสูการปฏบัิติท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- ครูผูสอนจดัทําแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ครผููสอนมีการวิเคราะหหลักสตูรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการ
เรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  

 1. ครผููสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
2. แผนจดัการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  
Active Learning STEM Education เปนตน 
4. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจดัการเรียนรูท่ีเหมาะสม และ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรปูแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

- คุณภาพของแผนจัดการ
เรียนรู 
- การวิเคราะหหลักสูตร
รายวิชาของผูเรยีน 
- แผนการจัดการเรียนรูมี
การบูรณาการของผูสอน 
- รูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู 
- การใชสื่ออุปกรณ เครื่องมือ
และเทคโนโลย ี
- แนวทางการจัดการเรียนรู
และประเมินผลของผูสอน 
 

2. แผนการจัดการเรยีนรูมีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม คานิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

3. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสูการปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active 
Learning STEM Education เปนตน 

 

 

4. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ 
และเทคโนโลยีการจดัการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

 

5. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  
- คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

- การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสู 
- จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทํา
แผนจัดการเรียนรู สู การ
ปฏิบั ติ ท่ี เนนผู เ รี ยน เปน
สําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยาง 
มีคุณภาพ 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการช้ันเรียน และการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

- พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจดัการเรียนรู ตามมาตรฐาน
ตําแหนง สายงานครูผูสอน  
- การจัดการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการช้ันเรียน  
- การพัฒนาตนเอง 
- พัฒนาวิชาชีพ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก
รายวิชาท่ีสอน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการ เ รี ยนรู ด ว ย เทคนิค วิ ธีก ารสอน ท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 

 

 1. จํานวนครผููสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครผููสอนท่ีมคีุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครผููสอนท่ีมีแผนการจัดการเรยีนรู
ท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครผููสอนท่ีจดัการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครผููสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรยีนการสอน 
6. จํานวนครผููสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู 
 

-ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
-มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
-จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
-ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน 
-ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๓๑ 
 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดที่ 3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 

สาระสําคัญในการตดิตาม 

คําอธิบาย   ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความ
มุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

- ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
- ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวชิา 

ประเด็นการตดิตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

 

 1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูล
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การบริหารจัดการชั้นเรียนของ
ครูผูสอน 
- ครูที่จัดทําขอมูลผู เ รียนเปน
รายบุคคล 

2. รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน 
 

 
 3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูล

สารสนเทศและเอกสารประจาํชัน้
เรียนและรายวชิาเปนปจจบุัน 

- ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน 

3. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู 
 

 
 4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิค

วิธีการบริหารจัดการชัน้เรียนใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

- เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

4. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน 
 

 

 5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวธิีเสริมแรง
ใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน 
 

- วิธีการเสริมแรงใหผู เ รียนมี
ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

5. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อ่ืนๆ 
 

 
 6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอ่ืนๆ 

- การดู แลช วย เหลือผู เ รี ยน
รายบุคคลดานการเรียนและดาน
อ่ืนๆ 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

- ครูผูสอน 
- จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
- เขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
- นําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
- ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขา
รวมการพัฒนาวิชาชีพ 

 

 1. จํานวนครผููสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครผููสอนท่ีจดัทําแผนพัฒนาตนเองและ
เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชา ชีพของ
ครูผูสอน 
1. จํานวนครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขา
รวมการพัฒนาวิชาชีพ 

2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 
12 ช่ัวโมงตอป 

 
 3. จํานวนครผููสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 

12 ช่ัวโมงตอป 
2. อยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

 4. จํานวนครผููสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

3. ใชในการจัดการเรียนการสอน 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ  

 5. จํานวนครผููสอนท่ีมผีลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ 

4. ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 

 

 6. จํานวนครผููสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 

5. นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม  
- การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 
และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ 
- การบริหารโดยใชหลักธรรมมาภิบาล 
- นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4 .  คณะกรรมการสถาน ศึ กษาห รื อ คณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
4 .  ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถาน ศึกษาหรื อคณะกรรมการบริ ห า ร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- การมีส วนร วมของครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา 
    - กํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาของครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 
    - จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    - จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
- นวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย    ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหาร 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไป
ใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

    1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการ
บริหารจัดการศึกษา 
   2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3. การใชขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
   4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

- ขอมูลพ้ืนฐาน 
- ขอมูลสาระสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
- เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการบริหาร
จัดการ 
- ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๓๕ 
 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ั น ท่ี  1  ข้ัน เต รี ยมความพร อม ในกา รจั ดก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1 การสํารวจความพรอมของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการจัดการการ
สอนระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
- การเตรียมความพรอม 
   - ผลการสํารวจ 
   - MOU 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๓๖ 
 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการ
เรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับ 
สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
 2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

- แผนงาน แผนเรียนการ 
- การประชาสัมพันธ และแนะ
แนว 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
 3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศ
ผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
           3.3  จั ด ทํ าแผนจัดการ เ รี ยนรู หรื อ
แผนการฝกอาชีพ 
 3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝก
อาชีพ 
 

 

 - การจัดการเรียนการสอน 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๓๗ 
 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

  
ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
หรือการฝกอาชีพ  
 4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือ
การฝกอาชีพ 
 
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

 

 - ผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
   - จํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
   - การติดตามผล 
   - รายงานประจําปในการจัด
การศึกษา 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๓๘ 
 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

- สรางเครือขายความรวมมือ 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการอาชีวศึกษา ในประเทศและหรอืตางประเทศ 
- ครูพิเศษ                              - ภูมิปญญาทองถ่ิน  
- ผูเช่ียวชาญ                           - ผูทรงคุณวุฒิ  
- สถานประกอบการ                  - ดานงบประมาณ  
- ทุนการศึกษา                         - วัสดุ อุปกรณ                  - ครุภัณฑ 
- ประเมินผลการดําเนินงาน 
- ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี
หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

 
 1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี

หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและ
หรือตางประเทศ 

1. แผนงานโครงการระดมทรัพยากร 
 
 

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถาน
ประกอบการ 

 

 2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

2. เครือขายความรวมมือ  

3. สถานศึกษามีการจดัใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครู
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและ
หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการเรยีนการสอน 

 

 3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 
4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคณุวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวม
พัฒนาผูเรียน 

3. ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครู
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ในประเทศและหรือ
ตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการ
เรียนการสอน 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผล
การพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
อยางเปนรูปธรรม 

  5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 
 
 
 

4. งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ผลการ
พัฒนาตามวัตถุประสงคของการ
ระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

  6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. การประเมินผลการดําเนินงาน
และการปรับปรุง พัฒนาตาม
แผนงาน  
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมให
ผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

- การบริหารจัดการ  
- การบริการชุมชน  
- การบริการวิชาการ  
- การบริการวิชาชีพ 
- จิตอาสา  
- ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเรียนมีสวนรวม 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวชี้วัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและ
จิตอาสาของสถานศึกษา 
 
 
 

 

    1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 

- รวมกิจกรรมการบริการชุมชน 
- รวมกิจกรรมการบริการวิชาการ 
- รวมกิจกรรมการบริการวิชาชีพ 
- รวมกิจกรรมจิตอาสา 
- นวัตกรรมการบริการ 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม สิ่งอํานวยความสะดวก ความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความ
ตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภู มิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอ
ตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวน
รวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 
 

 

    1. อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
   2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวน
รวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 

- เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
- การมีสวนรวมของครู บุคลากร
และผูเรียน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม (ตอ) 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม  
ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 
 

 

    3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กําหนด 
   4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู  
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

- แผนงานโครงการพัฒนา เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู  
- การปรับปรุง พัฒนาสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 

  



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563               หนา ๔๓ 
 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 

ขอกําหนดท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทาง
การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

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

 

 1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช
เพียงพอตอความตองการ  
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบ
คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 
ระบบกําจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 

- เหมาะสมกับสภาพใชงาน 
 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ  
 

 - เพียงพอตอความตองการ 
 

3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา  

 - สะดวก ปลอดภัย 
- ระบบการจัดเก็บขยะ
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
 

 - ระบบการสื่อสารภายใน 
- สะดวก ,รวดเร็ว 

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

 
 - ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 

ขอกําหนดท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอม
และเพียงพอสําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควา
หาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

ความพรอมและความเพียงพอตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดสําหรับ
ใหบริการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมี
สภาพแวดลอมเ อ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอ
จํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และ
มีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผู เรียนเขาใช
บริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 
80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
สถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
ครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

 1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย
วิทยบริการหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอ้ือ
ตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
เพียงพอ 
4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุด 
6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 
7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ 
หองเรียนเฉพาะทาง 
 

แผนงานโครงการ 
-เอ้ือตอการศึกษา คนควา 
 
 
 
-ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
-ร ะ บ บ สื บ ค น ด ว ย ต น เ อ ง
เพียงพอ 
 
-ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
-ครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ  
เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน   

     1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

-มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงาน 

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึง
ขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล  

     2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ
ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใชขอมูล 

-การเขาถึงขอมูล 
-ระบบความปลอดภัย 
-การใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน
ภายในสถานศึกษา  

     3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 

-ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน 
 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา  

     4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 

-ระบบเชื่อมโยงการภายใน 
 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา  

     5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

-ระบบเชื่อมโยงการภายใน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 

 

สาระสําคัญในการติดตาม 

คําอธิบาย  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชใน
การจัดการเรียน การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนไดเต็มศักยภาพ 

การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน   
การสอน การสืบคน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มศักยภาพ 

ประเด็นการติดตาม 
วิธีการตรวจสอบขอมูล 

ตัวช้ีวัด 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

ร อยละของห อง เ รี ยน  ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร ท่ี มี ร ะบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

     1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน 

หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงจัดการ
เรียนการจํานวนหองเรียน 
หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 
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3.5  การประเมินผล 
 เกณฑและประเด็นการพิจารณาในการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาปตตานี ใชสําหรับการประเมินและตัดสินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีวิทยาลัยกําหนด 

เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศไปจัดทํามาตรการเรงรัดการพัฒนาวิทยาลัย 

เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 
 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินตามมาตรฐานและขอกําหนดประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
 เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินชุดนี้ผูรับผิดชอบไดรวบรวมและประยุกตจาก
เครื่องมือสํานักมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเครื่องมือขอกําหนดแตละตัวจะมีการวัดผลสําเร็จแตกตางกัน สามารถสรุปได  
4 รูปแบบ คือ 

1. แบบปริมาณ      :   เปนจํานวนตัวเลขแสดงเปนรอยละ 
2. แบบคุณภาพ        :   เปนวิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงานแสดงดวยหลักฐานเอกสาร 
3. แบบข้ันตอน        :   เปนการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาจาก 1 ถึง 5 (ลัดขั้นตอนไมได) 
4. แบบองคประกอบ   :   เปนการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาตามจํานวนขอ 

 

ผลสําเร็จ ขอกําหนด 
แบบปริมาณ 1.1 1.6 1.7 1.8 2.1.2 2.2.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 5.5 

แบบปริมาณ + แบบคุณภาพ 1.2 1.3         
แบบข้ันตอน 3.2.1 3.2.2 4.1 4.3 4.2 5.1     
แบบองคประกอบ 1.4 1.5 2.1.1 2.2.1 5.2 5.3 5.4    
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เกณฑการตัดสิน  
 1. เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด  การประเมินการดําเนินงานในแตละขอกําหนด 
พิจารณาผลการประเมินเทียบกับเกณฑการตัดสินเปนคาคะแนนและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  5 คะแนน  มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4 คะแนน  มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  3 คะแนน  มีระดับคุณภาพ ดี 
  2 คะแนน  มีระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  1 คะแนน  มีระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
 

 2.  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
      2.1 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละประเด็นการประเมิน 
            สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

     2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐาน 
           สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

4.2.3 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
         สูตรการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลรวมของคะแนนท่ีได 

คานํ้าหนักรวมทุกขอในประเด็นการประเมิน x 5 
รอยละ =    X 100 

 

ผลรวมของคะแนนท่ีได 

คานํ้าหนักรวมทุกประเด็นการประเมินในมาตรฐาน x 5 
รอยละ =    X 100 

 

ผลรวมของคะแนนท่ีได 

คานํ้าหนักรวมทุกมาตรฐาน x 5 
รอยละ =    X 100 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ตัวอยาง) 
 

แบบฟอรมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ประจําปการศึกษา................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๐ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
     รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

( ป ว ช . )  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวน

ผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช. ) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จ

การศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม

ของสถานศึกษา 

   1. กระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให
ผูเรยีนสามารถสําเรจ็การศึกษา 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสตูรกําหนด
และลดปญหาการออกกลางคัน 
    2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 
ช้ันปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
    3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. 
ช้ันปท่ี 2 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
    4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 
ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
    5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. 
ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
    6. ผลการดูแลและแนะแนว
ผูเรยีนของสถานศึกษา 

 
 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 
79.99 

4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 
69.99 

3 ดี 

รอยละ 50.00 – 
59.99 

2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 
50.00 

1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๑ 
 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์
        รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  (ปวส. )  ทั้ งหมดเทียบกับจํ านวนผู เ รียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขา
ของรุนที่สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

................................. 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
การดูแลและแนะแนวผูเรียน ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๒ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 
 
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1. ผู เ รียนนอยกวารอยละ 60 มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อย า ง เปน กัลยาณมิตร  มีภาวะผู นํ า  กล า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ผู เรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 
   2. ผู เรียนรอยละ 60– 69.99 มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อย า ง เปน กัลยาณมิตร  มีภาวะผู นํ า  กล า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
   3. ผู เรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความ

   1. จํานวนผูเรยีนท้ังหมดของ
สถานศึกษา  
   2. จํานวนผูเรยีนท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัยและเสียสละ
เพ่ือสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภมูิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    3. หลักฐานสนับสนุนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค  
    4. ผลงานหรือผลการประเมิน
ตามเกณฑการประเมิน 

 
 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

มีผลการประเมิน
ตามขอ 5 

5 ยอด
เยี่ยม 

มีผลการประเมิน
ตามขอ 4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน
ตามขอ 3 

3 ดี 

มีผลการประเมิน
ตามขอ 2 

2 ปาน
กลาง 

มีผลการประเมิน
ตามขอ 1 

1 กําลัง
พัฒนา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๓ 
 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อย า ง เปน กัลยาณมิตร  มีภาวะผู นํ า  กล า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุม
จังหวัด 
   4. ผู เรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อย าง เปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผู นํ า  กล า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดับภาค 
   5.  ผู เ รี ยนร อยละ  90  ข้ึน ไป  มี ค วาม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อย าง เปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผู นํ า  กล า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค 
หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

   ผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ................................. 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

   ผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................................         
(..............................................................) 

 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๕ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดที่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     

  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 
ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 

    รอยละของผูเรยีนท่ีประสบความ 

สําเรจ็สูการเปนผูประกอบการหรอื

การประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผาน

การพัฒนา การเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรอืมี

ผลการประเมินผลศูนยบมเพาะ

ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ

การประเมินท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด 

    1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา 
    2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
    3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเรจ็สูการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
    4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 
ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 
ดาว และระดับ 5 ดาว 

 
 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป หรือมี
ผลการประเมินศูนยบม
เพาะฯ ระดับ 5 ดาว 

5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 80 ขึ้นไป หรือมี
ผลการประเมินศูนยบม
เพาะฯ ระดับ 4 ดาว 

4 ดีเลิศ 

รอยละ 80 ขึ้นไป หรือมี
ผลการประเมินศูนยบม
เพาะฯ ระดับ 3 ดาว 

3 ดี 

รอยละ 80 ขึ้นไป หรือมี
ผลการประเมินศูนยบม
เพาะฯ ระดับ 2 ดาว 

2 ปานกลาง 

รอยละ 80 ขึ้นไป หรือมี
ผลการประเมินศูนยบม
เพาะฯ ระดับ 1 ดาว 

1 กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.3 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๖ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

     รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

................................. 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๗ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
    1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

ส ร า ง ส ร ร ค  ห รื อ ง า น วิ จั ย ใ น

สถานศึกษา 

   2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ

นํา ไป ใชประ โยชน จ ริ ง ในระดั บ

สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการ

ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สร างสรรค  หรืองานวิจัย  ระดับ

จังหวัด 

   3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ

นําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชน

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด 

น วั ต ก ร ร ม  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ง า น

สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

   4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ

นําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัด

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด 

น วั ต ก ร ร ม  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ง า น

สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

 

1. ผลการส งเสริม  ส นับสนุนให

ผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับ

สถานศึกษา 

2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใช

ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  

3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัล

ชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัล

อ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 5 

5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 3 

3 ดี 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 2 

2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 

1 กําลัง
พัฒนา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๘ 
 

   5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ

นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ ริ ง ใ น

ระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจาก

การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ

นานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.4 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

........... ............ 

   2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด 

........... ............ 

   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 
ระดับนานาชาติ 

........... ............ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจยั 

................................ ................................. 

  



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๕๙ 
 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๐ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดที่ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1.  สถานศึกษามีการส ง เสริ ม 
สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
   2. ผู เรียนไดรับรางวัลจากการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับจังหวัด 
   3. ผู เรียนไดรับรางวัลจากการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับภาค 
   4. ผู เรียนไดรับรางวัลจากการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับชาติ 
   5. ผู เรียนไดรับรางวัลจากการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ  
    1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดงหรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัล
ชมเชย 
    2. การแขงขันระดับนานาชาติ 
หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด 
แขงขันของหนวยงานหรือองคกรใน
ระดับชาติของประเทศใดประเทศหน่ึง 
ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด 
แขงขันของสถานศึกษาที่ จัดขึ้นเอง 
โดยรวมกับตางประเทศหรือเขารวมกบั
สถานศึกษาในตางประเทศ 
 
 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการ
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขา
รวมการประกวด แขงขันทางดาน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ  ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
2. ผลการประกวด แขงขันทางดาน
ทั กษ ะ วิ ช า ชี พต าม ท่ี สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอา ชีว ศึกษา
กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 5 

5 ยอด
เยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 3 

3 ดี 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 และขอ 2 

2 ปาน
กลาง 

มีผลการประเมินตาม
ขอ 1 

1 กําลัง
พัฒนา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.5 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

   1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ........... ............ 

   2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ........... ............ 

   3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ........... ............ 

   4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ........... ............ 

   5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ ........... ............ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๒ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
 
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   ร อยละของผู เ รี ยน ท่ีผ านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

เทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบ ทุกราย วิชาตาม โครงสร า ง

หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม

ของสถานศึกษา 

   1. กระบวนการประเมินมาตรฐาน
วิชา ชีพ เป น ไปตาม ท่ีสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา
กําหนด 
   2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันป
ท่ี  3  ท่ีลงทะเ บียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันป
ท่ี  2  ท่ีลงทะเ บียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ช้ันป
ท่ี 3ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรก 
   5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันป
ท่ี 2ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรก  

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 

รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.6 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๓ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

     รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

................................. 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๔ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     

  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 
ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 

   รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึ กษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

เทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบ ทุกราย วิชาตาม โครงสร า ง

หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม

ของสถานศึกษา 

   1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันป
ท่ี  3  ท่ีลงทะเ บียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
    2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ัน
ป ท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
     
    3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ัน
ปท่ี 3 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
    4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ัน
ปท่ี 2 ท่ีได คะแนนตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
    5. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 

รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.7 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๕ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

     รอยละของผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา       (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

................................. 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET) ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๖ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   รอยละของผูสํ า เร็ จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ี

ผ า น ม า  มี ง า น ทํ า ใ น ส ถ า น

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในป

การศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณาใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 

      1. กระบวนการหรือรูปแบบในการ
ติ ด ต า ม ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
     2 .  จํ าน ว น ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในปท่ีผานมา 
     3 .  จํ าน ว น ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปท่ีผานมา 
     4 .  จํ าน ว น ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ 
     5 .  จํ าน ว น ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     6 .  มี ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้น
ไป 

5 ยอดเย่ียม 

รอยละ 70.00 – 
79.99 

4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 
69.99 

3 ดี 

รอยละ 50.00 – 
59.99 

2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 
50.00 

1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 1.8 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๗ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

................................. 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การมีงานทาํและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๘ 
 

 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

นํ้าหนัก 
คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คา
คะแนน) 

5 4 3 2 1 

1 ดาน
ผูเรียน
และ

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนว
ผูเรยีน 

2       

1.2 ผูเรยีนมีคณุลักษณะท่ี
พึงประสงค 

2       

1.3 ผูเรยีนมสีมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3       

1.4 ผลงานของผูเรียนดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย 

3       

1.5 ผลการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ 

2       

1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

20       

1.7 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3       

1.8 การมีงานทําและศึกษา
ตอของผูสําเร็จการศึกษา 

15       

ผลรวมคะนนทีไ่ด  
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = ผลรวมคะแนนที่ได x 100 

                                    250 
.....................x 100 

250 
= ……………………. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา     
� ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  � ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) �  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                 

� ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๖๙ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานท่ี 2 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1.  สถานศึกษามี ก า รศึ กษาความ
ตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
   2. สถานศึกษามีการประสานงานกับ
สถานประกอบการอยางตอเน่ืองในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
   3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
รวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพ
สอดคล อ ง กับการ เปลี่ ยนแปลงของ
เ ทค โ น โ ล ยี แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 
   4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
   5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได
จากการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

   1 .  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม
ตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
การพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
    2.การมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการในการ พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา 
    3. มีหลักสตูรฐานสมรรถนะ
ท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
   4. มีการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
   5. มีการติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3,4,5  

5 ยอด
เยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3,4  

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3  

3 ดี 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2  

2 ปาน
กลาง 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1  

1 กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 2.1.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๐ 
 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์
มี ไมมี 

   1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 

   2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

   3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่ เ ก่ียวของ เพื่อใหผู เ รียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 
 

   4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา   

   5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 
 

รวม   
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๑ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 

ดานที่ 2 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   รอยละของการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

    1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-5๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลัง

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 2.1.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

     รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

................................. 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๒ 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดมิ หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๓ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

 

 

ดานที่ 2 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ขอกําหนด 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1. ครผููสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
 เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนน 
สมรรถนะอาชีพ 
   2. แผนการจดัการเรียนรูมีการบูรณาการ
คุณธรรม จรยิธรรม คานิยม คณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนด
รูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรม
การจัด 
การเรยีนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active 
Learning STEM Education เปนตน 
   4. แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดการ
ใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
   5. แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

   1. ผลการศึกษาความ
ตองการของตลาดแรงงาน
เพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
    2.การมีสวนรวมของ
สถานประกอบการในการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะของสถานศึกษา 
    3 .  มี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
กา ร เ ปลี่ ย นแ ปล งข อ ง
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ค ว า ม
ตองการของตลาดแรงงาน 
   4. มีการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
   5 .  มี ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผล และปรับปรุง
อยางตอเน่ือง 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม 
ขอ1,2,3,4,5 

5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม 
ขอ1,2,3,4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม 
ขอ1,2,3 

3 ดี 

มีผลการประเมินตาม 
ขอ1,2 

2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตาม 
ขอ1 

1 กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 2.2.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๔ 
 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. ครผููสอนมีการวิเคราะหหลักสตูรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ   

2. แผนการจัดการเรยีนรูมีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

3. แผนการจัดการเรยีนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจดัการเรียนรูท่ี
หลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 

 
 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี
หลากหลาย 

 
 

รวม   
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
     คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัต ิ ................................ ................................. 

 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๕ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
  

 

ดานที่ 2 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

ขอกําหนดที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   รอยละของการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสาํคัญ และนําไปใชใน

การจัดการเรยีนการสอน 

 

   1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของ

สถานศึกษา  

   2.  จํ านวนครูผู สอน ท่ีจั ด ทํา

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน  

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 2.2.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

   รอยละของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

................................. 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

    การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั และ

นําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน ................................ ................................. 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๖ 
 

  

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๗ 
 

 

สรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

นํ้าหนั
ก 

คาคะแนน คะแนนที่ได 
(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

ดานที่ 2 
ดาน

หลักสูตร
และการ

จัดการเรียน
การสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

       

2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ 

2       

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

3       

2.2 การจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

       

2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจดัการเรียนรูสูการ
ปฏิบัต ิ

2       

2.2.2 การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
และนาํไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

3       

ผลรวมคะนนทีไ่ด  
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = ผลรวมคะแนนที่ได x 100 

                                    50 
...................X 100 

50 
=…………………………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       � ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  � ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) �  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                       

       � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  �  กําลังพฒันา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๘ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
   

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   
3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนด 3.1.1 การจดัการเรียนการสอน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2 .  ร อยละของครู ผู ส อน ท่ี มี

แผนการจั ดการ เรี ยนรู ค รบทุก
รายวิชาท่ีสอน 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ี ห ล า ก ห ล า ย  มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู
และแกปญหาการจัดการเรียนรู 

  1 .  จํ า น ว น ค รู ผู ส อ น ท้ั ง ห ม ด ข อ ง
สถานศึกษา  
  2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
  3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ี
สอน 
  4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการ
สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน 
  6. จํานวนครูผูสอนท่ีครู ทําวิจัยเ พ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-
79.99 

4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-
69.99 

3 ดี 

รอยละ 50.00-
59.99 

2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 
50.00 

1 กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 3.1.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๗๙ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  

2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  
   5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

รอยละเฉลี่ย  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การจัดการเรยีนการสอน ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๐ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
   

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   
3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนด 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     

  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 
ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทํา
ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

 2. รอยละของครูผูสอนท่ีมี
ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีใช
เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใช
วิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความ
มุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
   5. รอยละของครผููสอนท่ีดแูล
ชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ
เรียนและดานอ่ืนๆ 

  1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา  
  2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูล
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
  3. จํ านวนครูผู สอน ท่ีมีขอมู ล
สารสนเทศและเอกสารประจําช้ัน
เรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
  4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิค
วิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  5 .  จํ า น ว น ค รู ผู ส อ น ท่ี ใ ช วิ ธี
เสริมแรงใหผู เรียนมีความมุ งมั่น
ตั้งใจในการเรียน 
  6 .  จํ า น ว น ค รู ผู ส อ น ท่ี ดู แ ล
ชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ
เรียนและดานอ่ืนๆ 

 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลัง

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 3.1.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๑ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  

2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน 

 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรู 

 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  
   5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ  

รอยละเฉลี่ย  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการช้ันเรยีน ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ....................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๒ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
   

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   
3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

 2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับ
การพัฒนาตนเองอยางนอย 12
ช่ัวโมงตอป 

 3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผล
จากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.  ร อยละของครู ผู ส อน ท่ีมี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ 

   5. รอยละของครผููสอนท่ีมี
นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 

1. จํานวนครผููสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา  

2 .  จํ า น ว น ค รู ผู ส อ น ท่ี จั ด ทํ า
แผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 

4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรม
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร  

 

 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-
79.99 

4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-
69.99 

3 ดี 

รอยละ 50.00-5
๙.๙๙ 

2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 
50.00 

1 กําลัง
พัฒนา 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 3.1.3 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป  
3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
   5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 

 

รอยละเฉลี่ย  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๔ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

 

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   

ขอกําหนดที่ 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษา 

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

   4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษามีสวน

รวมในการบรหิารจดัการสถานศึกษา 

   5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

    1. การมีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

   2. การมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

   3. การมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

   4. การมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

หรือคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

   5. มีการใชนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 

1,2,3,4,5  

5 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 

1,2,3,4  

4 
ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 

1,2,3  

3 
ดี 

มีผลการประเมินตามขอ 

1,2  

2 
ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 

1  

1 กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 3.2.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๕ 
 

 
 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา   
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

 
 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

รวม   

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๖ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   
ขอกําหนดที่ 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูล

พ้ืน ฐาน ท่ี จํ า เป น ในการบริ ห า รจั ด
การศึกษา 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ 

4 .  ผู บ ริ ห า ร สถานศึ กษามี ก า ร
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผล
จากการประเมินไปใช พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการศึกษา 

   1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
การบริหารจัดการศึกษา 
   2. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
   3. การใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
   4. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผลการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3,4,5  

5 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3,4  

4 
ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2,3  

3 
ดี 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1,2  

2 
ปานกลาง 

มีผลการประเมินตาม

ขอ 1  

1 
กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 3.2.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 
 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๗ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจดัใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจดัการศึกษา   

2. ผูบริหารสถานศึกษาจดัใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจดัการดานตาง ๆ   

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ   

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
รวม   

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๘ 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

นํ้าหนัก 
คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
3 ดาน

ครูผูสอน
และ

ผูบริหาร
สถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน        
3.1.1 การจัดการเรียน
การสอน 

5       

3.1.2 การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน 

3       

3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

2       

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา        
3.2.1 การบริหาร
สถานศึกษาแบบมสีวนรวม 

5       

3.2.2 การบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5       

ผลรวมคะนนทีไ่ด  
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = ผลรวมคะแนนที่ได x 100 

                                    250 
...................X 100 

50 
=…………………………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

       � ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  � ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) �  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                       

       � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  �  กําลังพฒันา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๘๙ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
  

 

ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

ขอกําหนดที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนดประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 การสํารวจความพรอมของ
สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานศึกษา 

 1.2 การบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1  จัดทํ าแผนงานและ จัดทํ า
แผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน องคการ  

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
3 . 2  ทํ า สั ญ ญ า ก า ร ฝ ก อ า ชี พ 

ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

หรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการ

ฝกอาชีพ 

1. ความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

2. การวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

3. การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

4. การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

5. การสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3,4,5  

5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3,4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3 

3 ดี 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 1,2 
2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 1 
1 กําลังพัฒนา 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๐ 
 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
ขั้น ท่ี  4  ข้ันติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนหรือการฝกอาชีพ  

4 .2  ก า ร วั ด และป ระ เ มิ นผ ล
รายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.3 การสรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

2. การวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

3. การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

4. การติดตาม ตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    

5. การสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3,4,5  

5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3,4 

4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 

1,2,3 

3 ดี 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 1,2 
2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน

ครบถวน ทั้ง 1 
1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 4.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี   
ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

รวม   



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๑ 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๒ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 
 
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

ขอกําหนดที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี แ ผ น ง า น 

โครงการ ในการระดมทรัพยากร ท่ี
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  

ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
       2. สถานศึกษามีเครือขายความ
ร วมมือ กับสถานประกอบการหรื อ
หนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝกในสถานประกอบการ 
      3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ 
ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผู เ ช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนา
ผู เ รียนไมนอยกว ารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 

 4 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ร ะ ด ม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  เชน  งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ฯ ล ฯ  ป ร า ก ฏ ผ ล ก า ร พั ฒ น า ต า ม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
อยางเปนรูปธรรม 

 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเน่ือง 

   1. แผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ 
   2. เครือขายความรวมมือใน
ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร เ พ่ื อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
   3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 
   4. จํานวนสาขางานท่ีจัดให
ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบกา ร  ท้ั ง ใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
รวมพัฒนาผูเรียน 
   5. ผลการระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษา 
   6. ผลการประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น 
โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

มีผลการประเมินตาม 

ขอ 1,2,3,4,5 

5 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตาม 

ขอ 1,2,3,4 

4 
ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตาม 

ขอ 1,2,3 

3 
ดี 

มีผลการประเมินตาม 

ขอ 1,2 

2 
ปานกลาง 

มีผลการประเมินตาม 

ขอ 1 

1 
กําลังพัฒนา 

 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 4.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ  

 

   2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และครฝูกในสถานประกอบการ  

 

   3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครภุณัฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
อยางเปนรูปธรรม 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 
 

รวม   

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรยีนการสอน ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๔ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
  

 

ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

ขอกําหนดที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. สถานศึกษาจัด กิจกรรมให

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู เรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 

2. สถานศึกษาจัด กิจกรรมให
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู เรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

3. สถานศึกษาจัด กิจกรรมให
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู เรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัด กิจกรรมให
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการ
บริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิต
อาสาของสถานศึกษา   

1. ผลการเขารวมกิจกรรม
บริการชุมชนของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการ ศึกษา และ
ผูเรียน 

 2. ผลการเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการ ศึกษา และ
ผูเรียน 

3. ผลการเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการ ศึกษา และ
ผูเรียน 

4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิต
อาสาของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน 

5. การใชนวัตกรรมในการ
บริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ
และจิตอาสาของสถานศึกษา  

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

มีผลการประเมิน  

5 ขอ  

5 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน  

4 ขอ 

4 
ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน  

3 ขอ 

3 
ดี 

มีผลการประเมิน  

2 ขอ 

2 
ปานกลาง 

มีผลการประเมิน  

1 ขอ 

1 
กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 4.3 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๕ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 

 
 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 
 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 

 
 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจติอาสา   
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา     

รวม   
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
การบริการชุมชนและจติอาสา ................................ ................................. 

  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.......................................................................        
(..............................................................) 

  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๖ 
 

สรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

นํ้าหนัก 
คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
4. ดานการ
มีสวนรวม 

4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

6 

      

4.2 การระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2 
      

4.3 การบริการชุมชน
และจิตอาสา 

2 
      

ผลรวมคะนนทีไ่ด  
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได x 100 

                                    250 
...................X 100 

50 
=…………………………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 
       � ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  � ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) �  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                       

       � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  �  กําลังพฒันา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๗ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดที่ 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมี
การพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทั ศ น  อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือ
ผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู 
บุคลากรและผูเรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลง
การเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม 
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม 
ภูมิ ทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการ
เรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ

1. อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และ   

สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความ
ตองการ 

2. แผนงาน โครงการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของผูเรียนหรือผูรับบริการโดย
การมีสวนรวมของครู บุคลากร
และผูเรียน 

3 .  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ดู แ ล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กําหนด 

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

มีผลตามการประเมิน 
ขอ 1,2,3,4,5  

5 
ยอดเยี่ยม 

มีผลตามนการประเมิน 
ขอ 1,2,3,4  

4 
ดีเลิศ 

มีผลตามการประเมิน 
ขอ 1,2,3  

3 
ดี 

มีผลตามการประเมิน 
ขอ 1,2  

2 
ปานกลาง 

มีผลตามการประเมิน 
ขอ 1  

1 
กําลังพัฒนา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๘ 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 

โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 5.1 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

 
 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

 
 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 
 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 

รวม   

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

อาคารสถานท่ี หองเรยีน หองปฏบัิติการโรงฝกงานหรืองานฟารม ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๙๙ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
   

ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ใ ช ง า น ใ น
สถานศึกษาไดแก 
   1.1 ระบบสงกําลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ าภายในอาคาร 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
หรืองานฟารม 
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบ
ไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย 
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้า
ดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน 
หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ี
สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายนํ้า 
ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสาร
ภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว  
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้า
ใชเพียงพอตอความตองการ  
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบ
คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย  มี ระบบระบาย นํ้า 
ร ะ บ บ กํ า จั ด ข ย ะ ภ า ย ใ น
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอ ก ท่ี ทั น สมั ย  ส ะด ว ก 
รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 5.2 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๐ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

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

 

 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ   
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย
นํ้า ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว    
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   

รวม   

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๑ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดที่ 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย วิทย
บริการหรือหองสมุดอยางตอเน่ือง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการ
หรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือ
ต อ ก า ร ศึ กษา  ค นคว า  ขอ งค รู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมี
จํานวนหนังสือตอจํานวนผู เรียน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
และมี ร ะบบสื บค นด ว ยตน เ อ ง
เพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจ
ใหผู เรียนเขาใชบริการศูนย วิทย
บริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอย
ละ 80 ของผู เ รี ยน ท้ังหมดของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ
ของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ 
ห อ ง เ รี ย น เ ฉ พ า ะ ท า ง ค ร บ ทุ ก
สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 

  1. แผนงาน โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
หรือหองสมุด 
  2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา 
คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
  3. จํานวนหนังสือตอจํานวน
ผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
  4. จํานวนผู เรียนท้ังหมดของ
สถานศึกษา  
  5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนย
วิทยบริการหรือหองสมุด 
  6 .  จํ า น ว น ส า ข า วิ ช า ท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลง
เรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียน
เฉพาะทาง 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 
กําลัง
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 5.3 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๒ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเน่ือง   
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

 
 

3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

 
 

4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 
80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 

 
 

5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 

 
 

รวม   
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๓ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  

 

ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดที่ 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   1. สถานศึกษามีระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใชงาน  

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหาร
จัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช
ขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการ
บริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ใชงาน  
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหาร
จัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล 
ระบบความปลอดภัย ในการ
จัดเก็บและใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายใน
สถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยง
การบริ ห ารจั ดการภายนอก
สถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 5.4 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….………………………….… 
……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๔ 
 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ ์

มี ไมมี 

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน    
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใชขอมูล 

 
 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา   
5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา   

รวม   
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

................................ ................................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๕ 
 

แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
   

ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดที่ 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ผูใหขอมูล..............................................................................................ตําแหนง.............................................................
แหลงขอมูล....................................................................................................................................................................... 
งานที่เก่ียวของ…………………………………………..…………………………………………………..……………………….…….……………… 

 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน อ่ืน ๆ 

     
  เกณฑและประเด็นการประเมินขอกําหนด 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล เกณฑการประเมิน 
   รอยละของการเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

1. จํานวนหองเรียน หองปฏบัิติการ
ท่ีใชในการจัดการเรยีนการสอน
ท้ังหมดของสถานศึกษา 
 2. จํานวนหองเรียน 
หองปฏิบัติการท่ีมรีะบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

ผลการประเมิน 
คา

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ี 5.5 

โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 

ของการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

……………………………………….……………………………. 
……………………………………….………………………….… 

 ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ผลสัมฤทธิ ์

   รอยละของการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ............................. 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ขอกําหนด คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน ........................... ............................. 

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................................        

(..............................................................) 
  คณะอนุกรรมการติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๖ 
 

สรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

นํ้าหนั
ก 

คาคะแนน คะแนนที่ได 
(คานํ้าหนัก x คา

คะแนน) 
5 4 3 2 1 

5. ดาน
ปจจัยพ้ืนฐาน 

5.1 อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานหรืองานฟารม 

2 
      

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

2 
      

5.3 แหลงเรยีนรูและศูนย
วิทยบริการ 

2 
      

5.4 ระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 

      

5.5 การเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรยีนการ
สอนในช้ันเรียน 

2 

      

ผลรวมคะนนทีไ่ด  
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได x 100 

                                    250 
...................X 100 

50 
=…………………………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพืน้ฐาน 
       � ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  � ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) �  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                       

       � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  �  กําลังพฒันา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๗ 
 

(ตัวอยาง) 
แบบสรุปบันทึกการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพท่ี
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมนิ 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป เทียบไดคา

คะแนน  5.00 

   

1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

ยอดเยี่ยม ประเด็นการประเมิน  
มีผลการประเมินตามขอ 5  
เทียบไดคาคะแนน 5.00 

   

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 

ยอดเยี่ยม ประเด็นการประเมิน  
รอยละ  80.00 ข้ึนไป หรือมีผลการ
ประเมินศูนยบมเพาะฯ ระดับ 5 ดาว 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

1.4 ผลงานของผูเรียนดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย 

ยอดเยี่ยม ประเด็นการประเมิน  
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5  

เทียบไดคาคะแนน 5.00 

   

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม ประเด็นการประเมิน  
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5  

เทียบไดคาคะแนน 5.00 

   

1.6 ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมนิ 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
(V-NET) 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมนิ 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอ
ของผูสําเร็จการศึกษา 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมนิ 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

ท่ีมา : เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   หนา ๔1 
สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ   
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร)                    
 .......................................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดําเนินงาน ......................................................................................................... 
 3. จุดเดน ........................................................................................................................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................... 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๐๘ 
 

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพท่ี
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

    

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยางเปนระบบ 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

ท่ีมา : เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หนา ๔1 
สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ   
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร)                    
 .......................................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดําเนินงาน ......................................................................................................... 
 3. จุดเดน ........................................................................................................................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพท่ี
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

3.1 ครูผูสอน     

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา     

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวม 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

ท่ีมา : เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หนา ๔1 

สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ 
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร)                    
 .......................................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดําเนินงาน ......................................................................................................... 
 3. จุดเดน ........................................................................................................................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพท่ี
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตามเปาหมาย
กําหนด 

ผาน ไมผาน 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินครบถวน  

ท้ัง 1,2,3,4,5 
เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

4.3 การบริการชุมชนและจติ
อาสา 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

ท่ีมา : เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หนา ๔1 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ   
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร)                    
 .......................................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดําเนินงาน ......................................................................................................... 
 3. จุดเดน ........................................................................................................................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพท่ี
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตามเปาหมาย
กําหนด 

ผาน ไมผาน 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรือ
งานฟารม 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

5.3 แหลงเรียนรูและศูนย
วิทยบริการ 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

5.4 ระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

5.5 การเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

ยอดเยี่ยม  ประเด็นการประเมิน 
รอยละ  80.00 ข้ึนไป  

เทียบไดคาคะแนน  5.00 

   

ท่ีมา : เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หนา ๔1 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ   
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร)                    
 .......................................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดําเนินงาน ......................................................................................................... 
 3. จุดเดน ........................................................................................................................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา........................................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   ปการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จังหวัดปตตานี 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.1  วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
 1.1.1 ติดตามรวบรวมขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานและการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
 1.1.2 รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 1.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับและพึง
พอใจของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 
 1.1.4 พรอมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
1.2 เปาหมาย 
          เชิงปริมาณ 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จํานวน 4  มาตรฐาน  14  ขอกําหนด 
  2. ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากร ในสังกัด ทุกคน 
          เชิงคุณภาพ 
            1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
  3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัด ทุกคน มีสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ 
 1. ผูนิเทศ  ประกอบดวยคณะอนกุรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
ตามคําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ี 205/2561  ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม 2561 

1. นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส ผูอํานวยการวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสุวารี  เพ็ชรสงคราม รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร รองประธานอนุกรรมการ 
4. นางศศิธร ออนโพธิ์เตี้ย        รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองประธานอนุกรรมการ 
5. นางสาวกมลทิพย    ทองสุข              หัวหนาภาควิชาอาหารและโภชนาการ อนุกรรมการ 
6. นางสาวภัณฑิลา แกวสุวรรณ         หัวหนาภาควิชาผาและเครื่องแตงกาย อนุกรรมการ 

7. นางสุวรรณา          อรุณพันธุ           หัวหนาภาควิชาคหกรรมท่ัวไป อนุกรรมการ 

8. นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน หัวหนาภาควิชาวิจิตรศิลป อนุกรรมการ 

9. นางสุภาทิพย         บุญภิรมย           หัวหนาภาควิชาการบัญช ี  อนุกรรมการ 

10. นางจิรายุ สมัยชุม             หัวหนาภาควิชาการเลขานุการ อนุกรรมการ 

11. นางวัชรี  จําเนียรสุข         หัวหนาภาควิชาการตลาด    อนุกรรมการ 
12. นางสาวธิรรัตน      บุญหา              หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อนุกรรมการ 

บทที่ 1 
วัตถุประสงคและขอบเขต 
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13. นางสาวมาเรียม เจะมะ หัวหนาภาควชิาการโรงแรมและการทองเท่ียว อนุกรรมการ 

14. นายกุศล สารพร หัวหนาภาควิชาสัมพันธ อนุกรรมการ 

15. นางประกายแกว   บุญหา หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ อนุกรรมการ 

16. นางมีโฉนด สุปตติ หัวหนางานวางแผนและความรวมมือ อนุกรรมการ 

17. นางณัฐฐาพร สํานักเหยา หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการ 
                   

 2. เนื้อหาการนิเทศ  เปนการนิเทศมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2561  
จัดทําข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพ่ือใชเปนเกณฑ ในการสงเสริม การกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีคุณลักษณะ คุณภาพ
และมาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานและขอกําหนด จํานวน 4 มาตรฐาน 14 ขอกําหนดดังนี ้
 มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 3. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดของวิทยาลัยสารพัดชางตรัง ใชเครื่องมือในการนิเทศ ดังน้ี 
3.1 แบบนิเทศ ติดตาม 
 3.2 แบบนิเทศ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3.3 แบบบันทึกระดับคุณภาพ 
      
     4. ระยะเวลาการนิเทศ  ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2561 
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ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีนั้น คณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ใหความสําคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา แกคณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา โดยจัดคูมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ซ่ึงการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะตองประสาน
ความรวมมือกับคณะทํางานของสถานศึกษาท้ังในสวนของภาควิชาท่ีดูแลในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และ
งานตาง ๆตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
 เพ่ือใหการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ควรใชหลักการบริหารงาน
เชิงระบบ เชน ใชวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  เปนเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
2.1 การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (P) 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เปนกระบวนการท่ีสถานศึกษา
สามารถตรวจสอบคุณภาพไดตามบริบทของตนเอง ซ่ึงควรมีการวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับ ไดแก ระดับบุคคล หัวหนางาน/ภาควิชา ผูบริหาร และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ดังนั้น 
การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงเปนข้ึนตอนแรกท่ีสําคัญท่ีสุด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค สาระสําคัญของการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
  2) จัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3) ศึกษาและวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4) สรุป พรอมท้ังกําหนดกรอบและประเด็นสําคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  5) สรางเครื่องมือ ไดแก แบบบันทึก แบบติดตาม แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
ฯลฯ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
2.2 การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (D) 
  การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงควรติดตามและตรวจสอบดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
ผลลัพธ ตามแผนงานของแตละงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีกําหนดไวเปนการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรท่ีไดรับ
มอบหมาย และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ควรใชแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
  1) กําหนดใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนแผนงานโครงการกิจกรรม 
ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
  3) วางระบบการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง โดยกําหนดรายละเอียดและจัดทําปฏิทินงานตามแผนท่ีกําหนด 

บทท่ี 2 
วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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  4) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังดําเนินการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
  5) รวบรวมรองรอย หลักฐานการดําเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  6) ดําเนินการติดตามตรวจสอบ รวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานการดําเนินงานท้ังหมดใน
ภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานสรุปการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดําเนินการกําหนดมาตรการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
2.3 สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( C ) 
  การสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนการตรวจสอบตนเอง งาน 
ภาควิชา และสถานศึกษา เพ่ือเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาระสําคัญของการสรุปรายงานประกอบดวย 
  1) วัตถุประสงคและขอบเขต 
  2) วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3) ปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งาน โครงการ กิจกรรมท่ีประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายและท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 
  5) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีจะพัฒนาตองกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 
 

2.4 การนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา (A) 
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ สามารถนํา
ผลไปปรับปรุงและพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินการไดบรรลุตาม
เปาหมาย และไมเปนไปตามเปาหมาย จดบันทึกรายละเอียดในแตละประเด็น รวมท้ังขอเสนอแนะ ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตรวจสอบผลการดําเนินซํ้าและดําเนินการอยางตอเนื่อง  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา................... ดังน้ี 

 

ป พ.ศ. 
การดําเนินงาน 

25………….. 25……… 
พค. มิย. กค. สค. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปตตานี ประจําปการศึกษา................... 

           

จัดทําคูมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา................. 

           

จัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

           

นิเทศติดตามการดําเนินงานตามกรอบการ
ประเมินเพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ทรัพยากรการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1 

           

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา................ 

           

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปตตานี ครั้งท่ี 2 

           

รวบรวมสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประจําป
การศึกษา...................... 

           

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบติดตาม             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งาน โครงการ กิจกรรมท่ี
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตามรายมาตรฐานไดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา (10 คะแนน) 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพ 
ท่ีปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพ
ของผูสําเรจ็การศึกษา 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน (1) 

(2) (3) (4)และ(5) 

   

1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเขาเรียน 

ดีมาก  ประเด็นการประเมินรอยละ  
80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน  

5.00 

   

คะแนนรวมมาตรฐานท่ี 1    

 
มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา (30 คะแนน) 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพ 
ท่ีปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

2.1 ระดับคุณภาพในการดาํเนนิการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน (1) 

(2) (3) (4) และ (5) 

   

2.2 ระดับคุณภาพในการดาํเนนิการ
ตามนโยบายสาํคัญตามหนวยงานตน
สังกัด 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น การประเมนิ (1) 

(2) (3) (4) และ (5) 

   

2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ดานบุคลากร 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

 
 
 

  

2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ดานการเงิน 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

2.6  ระดับคุณภาพในการประสาน
ความรวมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2    

 
 

บทท่ี 3 
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๑๙ 
 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (20 คะแนน) 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพที่
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 
ผาน ไมผาน 

3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

3.2 ระดับคุณภาพในการพฒันารายวิชา
หรือกลุมวิชา 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

   

3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ดีมาก 5 คะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 

   

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 3    

 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน  (10 คะแนน) 

ขอกําหนด คุณภาพเปาหมายของสถานศึกษา 
คุณภาพที่
ปรากฏ 

ผลคุณภาพตาม
เปาหมายกําหนด 

ผาน ไมผาน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวชิาชีพ 

ดีมาก 5 คะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

   

4.2 รอยละของขอกําหนดที่มีการพัฒนา 
ดีมาก  ประเด็นการประเมินรอยละ  
80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน  

5.00 

   

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 4    
 

สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ 
 1. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการอยางไร) 
 ............................................................................................................................................................... 
 2. ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน .............................................................................................. 
 3. จุดเดน.............................................................................................................................................. 
 4. จุดท่ีควรพัฒนา............................................................................................................................... 
 5. ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................... 
 
 
 
 



คูมือติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563                  หนา ๑๒๐ 
 

 
 

 
 

อยูในระดับคุณภาพ  ......................... 
 

 

ลงช่ือคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 ......................................อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หัวหนางานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

(นางณัฐฐาพร  สํานักเหยา) 
  

……………………..………………อนุกรรมการและเลขานุการ 
หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

(นางประกายแกว  ศุภอักษร) 

………………………………………………อนุกรรมการและเลขานุการ 
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

(นางมีโฉนด  สุปตต)ิ 
  

……………………………………………อนุกรรมการ 
หัวหนาภาควิชาอาหารและโภชนาการ 

(นางสาวกมลทิพย  ทองสุข) 

……………………………………………อนุกรรมการ 
หัวหนาภาควิชาผาและเครื่องแตงกาย 

นางสาวภัณฑิลา  แกวสุวรรณ 
  

……………………………………………อนุกรรมการ 
หัวหนาภาควิชาคหกรรมธุรกิจ 

(นางสุวรรณา  อรุณพันธุ) 

……………………………………………อนุกรรมการ 
หัวหนาภาควิชาวิจิตรศิลป 
(นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน) 

  
……………………………………………อนุกรรมการ 

หัวหนาภาควิชาการบัญชี 
(นางสุภาทิพย  บุญภริมย) 

……………………………………………อนุกรรมการ 
หัวหนาภาควิชาการ  
(นางจิรายุ  สมัยชุม) 

  

 

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ประจําปการศึกษา 2562 
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