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คานา
เอกสาร “คู่มือ การประกันคุ ณภาพการศึกษา” ฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อ เป็ นแนวทางในการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใช้เ ป็ นคู่ มื อ ในการด าเนิ นงานประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ซึ่ งกาหนดให้ใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป คู่มือนี้จดั ทาขึ้นโดยศึกษาจาก กฎ ระเบียบ
และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง จนได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนแล้วได้ทาการวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงจัดทาคู่มือ
เอกสารฉบับนี้ ใช้ร่วมกับเอกสาร “มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อ การประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554” “พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2550” และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย คณะกรรมการนักศึ กษา ผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ผู แ้ ทนชุ ม ชนที่ ไ ด้เ สนอแนะและให้ค วามร่ ว มมื อ ในการจัด ท า“คู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา” ฉบับ นี้ จนเป็ นรู ป เล่ ม ที่ สมบู ร ณ์ ซ่ ึ งจะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ พัฒ นาระบบงานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ อย่างแท้จริ ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มิถุนายน 2556
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บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
1. ความสาคัญของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรก ของ
ประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมีเนื้ อ หาสาระอย่าง
ละเอียด ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมาก องค์ประกอบหนึ่ งทางการปฏิรูป
การศึกษา คือ ระบบการบริ หารและการจัดการที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งในหมวดที่ 6
มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตราที่ 47ก าหนดให้มี ก ารระบบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก และมาตราที่ 48 ก าหนดให้ห น่ วยงานต้น สัง กัดและ
สถานศึกษาจัดให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอกต่อไป
เนื่องจาก การอาชีวศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ เพือ่ ผลิตและพัฒนากาลังคนทั้ง
ในระดับกึ่งฝี มื อ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยีในทุ กสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ การอาชีวศึกษา
หรื อ การศึกษาวิชาชีพจึงเป็ นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม เพราะความเจริ ญของ
ประเทศต้องเริ่ มจากพื้นฐานของการประกอบอาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ของประชาชน การจัดการ
อาชีวศึกษาหรื อการศึกษาวิชาชีพ จึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้
ดีข้ ึน โดยตัวชี้วดั คุณภาพของการอาชีวศึกษาที่สาคัญประการหนึ่ งคือ ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพหรื อสามารถทางานได้จริ ง นอกเหนือไป จากที่จะต้องเป็ น ผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นวิชาการ และมีคุณลักษณะ
ด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม จริ ยธรรม ตามที่สถานประกอบ การต้องการ

2. ระบบประกันคุณภาพภายใน

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในการอาชี วศึกษา โดยดาเนิ นการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงข้อ 22)
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชนสถาน
ประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและกากับดูแล
ของหน่ วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ให้สถานศึกษาดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(กฎกระทรวงข้อ 5)
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นระบบเพื่อ การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษา ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1 การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด สาหรับ
การประกันคุ ณภาพภายใน ซึ่ งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรื อ โดยหน่ วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
2.1.1 ให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี ที่เน้นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ พิจารณาและเปิ ดเผยนั้นต่อ
สาธารณชน (กฎกระทรวงข้อ 6) หลังเปิ ดภาคเรี ยนในปี การศึกษาถัดไปไม่เกิน 30 วัน
2.1.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทาการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัดให้แล้เสร็จภายในภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษา
2.1.3 สถานศึกษาต้องนาผลการประเมิ นคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 7)
2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิ บตั ิต ามแผนการพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา และจัด ทารายงานการติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2)โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทุกปี
2.2.2 ให้หน่ วยงานต้นสัง กัดของสถานศึกษาอาชี วศึ กษาจัดให้มี ก ารติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณาชน (กฎกระทรวงข้อ 29)
2.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง
การวางแผน และการดาเนิ นงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิดสานึ กให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคน (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
2.3.1 ให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให้ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนดและต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี (กฎกระทรวงข้อ 23)
2.3.2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงการสร้างการบริ หารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน (กฎกระทรวงข้อ24)
2.3.3 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและต้อง
สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงข้อ 25)
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนดาเนินการของสถานศึกษา
2) กระบวนการเรี ยนรู ้และการฝึ กประสบการณ์
3) การวิจยั และนวัตกรรม
4) การบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5) การทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
6) การบริ หารและการจัดการสถานศึกษา
7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษานั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องยึดหลักในการจัดการอาชีวศึกษา
และปรัชญาเป็ นสาคัญ ซึ่งหลักการจัดการอาชี วศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีหลักการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1) การอาชีวศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพเพือ่ พัฒนากาลังคนในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และระดับปริ ญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการ ส่ วนการฝึ กอบรมวิชาชีพนั้นเป็ นการฝึ กทักษะอาชีพในระยะสั้นหรื อระยะ
ยาวที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา
2) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ให้มีงานทา มีอาชีพเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
3) หลักการสาคัญของการจัดการอาชีวศึกษาคือจะต้องฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีประสบการณ์จนสามารถ
ทางานได้ ซึ่งจาเป็ นจะต้องอาศัยการร่ วมมือกับชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
4) การจัดการอาชีวศึกษามีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ การผลิตและพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนในด้านวิชาชีพโดยจะต้อ งอาศัยความมุ่งมัน่ และความร่ วมมือ จากทุกภาคส่ วนเพื่อ ให้ไ ด้
กาลังคนสาหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
5) ปรัชญาของการจัดการอาชีวศึกษาคือจะต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถ แลทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6) การจัดการอาชี วศึกษาในปั จจุบนั มี การกาหนดมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพเอาไว้
อย่างชัดเจน โดยมีเจตนารมณ์ที่สาคัญ คือ ให้ผเู ้ รี ยนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา คือ
มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
7) มาตรฐานกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ถือ ได้ว่าเป็ นเจตนารมณ์ ของการจัดการอาชีวศึกษาที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนประกอบด้วย คุณลักษณะสาคัญ ได้แก่ ความรู ้ดา้ นวิชาการ ความสามารถและ
ทักษะด้านวิชาชีพ และคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุ ณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการอาชี วศึกษา ที่พึงประสงค์ เพื่อ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่ งเสริ ม การกากับดู แล การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา มาตรา 4)
แนวคิ ดในการกาหนมาตรฐานการอาชี ว ศึกษา ควรสอดคล้อ งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานหลักสู ตรอาชีวศึกษา รวมทั้ง
หลักการจัดการอาชีวศึกษา ดังภาพต่อไปนี้
หลักการจัด
อาชีวศึกษา

กรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
อาชีวศึกษา
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
คุณภาพอาชี วศึ กษา ที่ม่ ุงหวัง จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์บริ บทของการอาชี วศึกษา
ปรากฏคุณภาพอาชีวศึกษาที่มุ่งหวัง ดังต่อไปนี้
1) คุณธรรมนาอาชีพ
2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) บริ หารจัดการยุคใหม่
4) ภาคีเครื อข่าย
5) บริ การวิชาชีพ
6) สิ่งปี ระดิษฐ์และนวัตกรรม
7) ผูป้ ระกอบการอาชีวะยุคใหม่
8) มาตรฐานวิชาชีพ
9) มาตรฐานความรู ้
10) พลเมืองไทยและพลโลก
11) สถานศึกษาเป็ นฐาน
12) สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
13) ภาวะผูน้ า
14) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
15) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการจัดการอาชี วศึกษาในเชิ งระบบ ประกอบด้วย ปั จจัย ทรัพ ยากร กระบวนการและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ สรุ ปได้ ดังภาพต่อไปนี้
ปัจจัย/ทรัพยากร
1. ด้านครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

กระบวนการ
1. การจัดการอาชีวศึกษา

ผลผลิต
1. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ปัจจัย/ทรัพยากร
2. ด้านผูเ้ รี ยน
3. ด้านหลักสูตร
4. ด้านสื่อการเรี ยนการสอน
5. ด้านงบประมาณ
6. ด้านวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อาคาร
สถานที่

กระบวนการ
2. หลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอน
3. การบริ การจัดการอาชีวศึกษา
4. การบริ หารวิชาการและวิชาชีพ
5. นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
6. การปลูกฝัง จิตสานึก และ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
8. การฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ผลผลิต
2. มาตรฐานด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษา
3. มาตรฐานด้านบริ หารจัดการ
อาชีวศึกษา
4. มาตรฐานด้านบริ การวิชาการ
และวิชาชีพ
5. มาตรฐานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั
6. มาตรฐานด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้างความ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
7. มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
8. มาตรฐานด้านการจัดการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น

เพือ่ ให้การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพตามต้องการ จึงได้กาหนดมาตรฐานไว้ 3 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. มาตรฐานอาชีวศึกษา (Occupational Standards : OS) หมายถึง สมรรถนะงานหลักและงาน
ย่อยของแต่ละอาชีพ ประกอบด้วยเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน ขอบเขตของงานความรู ้ที่ตอ้ งใช้ และผลงานที่เป็ น
รู ปธรรม ซึ่งมาตรฐานอาชีพ เป็ นมาตรฐานที่กาหนดโดยเจ้าของอาชีพหรื อองค์กรทางวิชาชีพ โดยกาหนด
สมรรถนะในงานหลัก หรื อ ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ ง าน (Competency Based) ของอาชี พ นั้ น ๆ
มาตรฐานอาชีพจะใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน และการฝึ กอบรม
ผูเ้ รี ยนในอาชีพหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถกาหนดสมรรถนะต่าง ๆ ออกได้หลายระดับตามที่คณะกรรมการกาหนด
เช่น กาหนดเป็ น 5 ระดับ โดยระดับ 1 เป็ นงานประจาค่อนข้างง่าย และพัฒนาขึ้นเป็ นลาดับจนถึงระดับ
5 ซึ่งเป็ นระดับที่ซบั ซ้อนของงานในอาชีพมากที่สุด
2. มาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standards : VS) หมายถึง ข้อกาหนดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของบุคคลด้านวิชาชีพ เพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกันคุณภาพ

ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่ งมาตรฐานวิชาชีพเป็ นมาตรฐานเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รทางวิช าชี พ ในการจัด ท า
มาตรฐานวิชาชีพ ต้องพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards : OS) ที่กาหนดจากสมรรถนะ
ของงานหลักแต่ละอาชีพ ร่ วมกับองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ทักษะ และกิจ
นิสัย เพื่อนามากาหนดเป็ นสมรรถนะหรื อความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผูเ้ รี ยนด้านอาชีวศึกษา โดย
การดาเนินการร่ วมกันของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองค์กรทางวิชาชีพ พัฒนาเป็ นมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาสาหรับผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริ ญญาสายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการ
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional Standards : IS) หมายถึง ข้อกาหนดในการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษาใช้เป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานของ
สถานศึกษา อันเป็ นกลไกลสาคัญในการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผล
ตามที่ตอ้ งการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพือ่ เป็ นเป้ าหมายในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารการจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ด้านบริ การวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั จานวน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก จานวน 4
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้

บทที่ 2
หลักการการประกันคุณภาพภายใน
1. หลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใช้แนวทางได้หลายแบบ เช่น ระบบ ISO
2001 ระบบ QC ระบบ TQM 5 ส กรณี ที่ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หาร
จัดการในสถานศึกษาอยูแ่ ล้วอาจในวงจรการบริ หารมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็ได้
วงจรการบริ หารที่คุน้ เคยกันดีในหมู่นักการศึกษาคือวง P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act ซึ่ งถือว่าเป็ น
งานที่บุคลการในสถานศึกษาทาอยูแ่ ล้วตามปกติ แต่ยงั อาจขาดความเป็ นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ถูกต้อง
การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องคานึ งถึงการผสมผสานกาลังกายกาลังใจ สติปัญญา
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมิน ซึ่งถือว่าเป็ น
การประเมินเพือ่ พัฒนาและผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือเกิดผลดีต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา จะเน้น การผสมผสานภายในสถานศึก ษาเป็ นส าคัญ บุ คลากรในสถานศึ กษาและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องจะต้องร่ วมกันวางแผน ร่ วมกันปฏิบตั ิ ร่ วมกันตรวจสอบ ประเมินผล และร่ วมกันนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งแก้ไข โดยมีข้นั ตอนการดาเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรี ยมการก่อนดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรี ยมการของสถานศึ กษาก่ อ นดาเนิ นการประกัน คุ ณภาพภายใน ควรเริ่ มที่ การเตรี ย ม
บุคลากรของสถานศึกษาก่อนเป็ นอันดับแรก ซึ่งมีข้นั ตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.1 การเตรี ยมความพร้อมด้านความตระหนักที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการในสถานศึกษา ที่บุคลากรทุกคนจะต้อปฏิบตั ิเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว
แต่เนื่องจากเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นเรื่ องใหม่ที่อยูม่ ีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการประกัน
คุณภาพมากน้อยแค่ไหน ถ้ายังมีบุคลากรที่ไม่เข้าใจ สถานศึกษาควรจะได้มีการวางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกันควรมีการสร้างบุคลากรแกนนา
ในการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับมีการกระตุน้ ให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
ทุกคน
1.2 การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะทางานหรื อ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคน ให้มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน เพือ่ ทา
หน้าที่ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการแต่ละชุด ควรมี

การจัดทาแผนปฏิบตั ิก ารอย่างชัดเจนเกี่ ย วกับมาตรฐาน นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ดดังกล่ า ว จะต้อ ง
ร่ วมกันออกแบบหรื อ สร้างเครื่ อ งมือ รวบรวมข้อ มู ล ตามตัวบ่งชี้ ของแต่ล ะมาตรฐาน มี การวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลประเมินผลการดาเนินงานและเขียนรายงาน
2. การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดาเนิ นการในชั้นนี้ ถือว่าเป็ นตอนที่มีความสาคัญมาก หลังจากการเตรี ยมความพร้อ มของ
บุคลากรแล้วจะต้องเริ่ มดาเนิ นการต่อไป ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan)
การปฏิบตั ิต ามแผน (DO) การตรวจสอบ ติดตามประเมิ น ผล (Check) และการพัฒนาปรับปรุ ง (Act)
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
2.1 วางแผน (Plan) เป็ นการเริ่ มต้นจากความร่ วมมือ กันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อกาหนดเป้ าหมายมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ สาหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทางการ
ดาเนิ นงาน ผูร้ ับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตอ้ งใช้สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจะต้อ งจัด ท าแผนพัฒ นาระยะสั้ นและระยะยาว แผนระยะยาวได้แ ก่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ เป็ นแผนที่ครอบคลุมการดาเนินวานทั้งหมดของสถานศึกษา
เพื่อ ใช้เป็ นแผนแม่บทสาคัญกาหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ เป้ าหมาย ภายในระยะเวลาที่
กาหนด เช่น 3 – 5 ปี ทั้งนี้ในการจัดทาแผนดังกล่าวจะต้องนามาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็ นเป้ าหมายในการ
จัดทาจากแผนระยะยาวดังกล่าวควรนามากาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ซึ่งเป็ นระยะสั้นใน 1 ปี จาก
แผนปฏิบตั ิการประจาปี อาจจะมีการจัดทาแผนย่อย ๆ เพือ่ ความสะดวกในการบริ หารจัดการ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เป็ น
ต้น จากนั้นควรเรี ยงลาดับความสาคัญตามความจาเป็ น เพื่อกาหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และ
ระยะเวลาดาเนิ น การให้เหมาะสมเพื่อ ให้การดาเนิ นงานในทุก ๆ ขั้นตอนเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
กิจกรรมทั้งหลายควรมีการกาหนดให้เหมาะสม สอดคล้องกังงบประมาณ บุคคล ช่วงเวลา และลักษณะ
งาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และอื่น ๆ ควรมีความ
สมดุล อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับผูเ้ รี ยน
2.2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do) เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปหากว่าการวางแผนของหน่วยงานทาได้
ดีและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกับผูป้ ฏิบตั ิรวมทั้งปั จจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว อาจพยากรณ์ได้วา่ งานนั้น
สาเร็ จไปแล้วร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขั้นนี้ จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะให้การ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข โดยมีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อทรัพยากรให้
เพียงพอ มีการกากับ ติดตาม ให้ขวัญ กาลังใจกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรื อระดับกลุ่ม
นอกจากนั้ น ในกรณี ที่ ผู ้บ ริ ห ารสามารถให้ ก ารนิ เ ทศกับ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ ให้ ง านเป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพจะเป็ นการดีอย่างยิง่ โดยเฉพาะงานการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ในกรณี ที่ไม่สามารถให้
การนิ เทศได้ดว้ ยตัวเอง อาจจะเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น ศึกษานิ เทศก์ มาให้การนิ เทศแทน หรื อส่ งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่ องที่ยงั ไม่มีความรู ้หรื อไม่เชี่ยวชาญเพียงพอ

2.3 การตรวจสอบประเมิ นผล (Check) การประเมิ นผลที่กระทาได้อ ย่างเหมาะสมจะทาให้ไ ด้
ข้อมูลที่มีคุณค่าสาหรับการจัดทาสารสนเทศสาหรับการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป นอกจากนั้นยังเป็ นการ
ฝึ กฝนให้บุคลากรมีทศั นคติที่ดีและถูกต้องในเรื่ องการประเมิน การประเมินต้องเริ่ มตั้งแต่การกาหนดกรอบ
การประเมินว่าจะประเมินอย่างไร ใครเป็ นผูป้ ระเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สถานศึกษาที่กาหนดไว้เป็ นกรอบสา
กรับการทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จะต้องมีการ
สารวจเป็ นเบื้องต้นก่อนว่ามีใครจัดทาไว้แล้วบ้างหรื อไม่ สอดคล้อ งกับบริ บทการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึก ษามากน้อ ยแค่ไ หน สามารถนามาใช้จริ ง หากไม่ มี เครื่ อ งมื อ รวบรวมข้อ มู ล ที่เหมาะสม
บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเรื่ องการประกันคุณภาพภายในจะต้องร่ วมมือกันในการสร้างเครื่ องมือ
รวบรวมข้อมูลขึ้นเองให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บใช้ได้สะดวก และบุคลากรส่วนใหญ่สามารถทา
ความเข้าใจได้ง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ แบบ
สังเกต แบบตรวจสอบรายการหรื อแบบประเมิน เป็ นต้น การสร้างเครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และมี ร ะบบการวางแผนเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ ดี ย่อ มจะท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์ข องการประเมิ นตามตัวบ่งชี้ แต่ล ะมาตรฐาน และน ามาวิเ คราะห์ ในภาพรวมของแต่ล ะ
มาตรฐานทั้งหมดรวมเป็ นภาพของสถาบันหรื อสถานศึกษาโดเยทาการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิ ยมของผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ของแต่ละมาตรฐาน และสรุ ปผลในภาพรวมของการดาเนิ นการประกันคุณภาพของสถาบันจากมาตรฐาน
ทั้งหมด ตามลาดับ
2.4 การนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (Act)หลังจากประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาควรนามาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุด
ด้อยของตนเองในแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มใดหรื อคนใดบ้าง
จัดการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแล้วแจ้งผลการวิเคราะห์ รายงานการประเมินให้ทราบ อาจจะแจ้ง
ผลในภาพรวมแล้วเรี ยกพบเป็ นกลุ่มเฉพาะเพือ่ ชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง และควรย้าให้บุคลากรทุกคนได้
ทราบว่าการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพต้อ งทาอย่างต่อ เนื่ อ ง ตัวบ่งชี้ ใดหรื อ มาตรฐานใดที่สถานศึกษา
ดาเนินการแล้วอยูใ่ นระดับดี ก็มิได้หมายความว่าในปี ถัดไปสถานศึกษาจะไม่ทากิจกรรมเหมือนกับปี ที่ผา่ น
มาอีก แต่คงต้องมาร่ วมกันพิจารณาใหม่ว่าจะรักษาผลการดาเนิ นกี่ในระดับดีน้ ี ไว้ได้อย่างไร โครงการใด
กิจกรรมประเภทใด ที่จะต้องคงไว้หรื อถ้าจะพยายามทาให้เกิดผลดีที่สุดจะต้องดาเนิ นการอย่างไร จะต้อง
วางแผนกรับ ปรุ ง แก้ไ ขส่ ว นใด ส่ ว นมาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ ที่สถานศึก ษาดาเนิ น การได้อ ยู่ในระดับ พอใช้
ผูร้ ับผิดชอบคงต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุ งส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ดาเนินการให้ดีข้ นึ ในปี ต่อไป สาหรับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สถานศึ กษายังท าได้ไ ม่ ดี คือ ต้อ งปรับ ปรุ งแก้ไ ขหรื อ อาจกล่ าวว่าเป็ นจุด อ่ อ นของ
สถานศึกษาซึ่ งจะต้องดาเนิ นการปรับปรุ งเป็ นอันดับแรก ส่ วนจะดาเนิ นการในมาตรฐานหรื อตัวบ่งชี้ใด
ก่อนนั้นคงต้องมาวิเคราะห์ความจาเป็ นเป็ นเร่ งด่วน เมื่อบุคลากรผูร้ ับผิดชอบได้ดาเนินการวางแผนพัฒนา

ปรับปรุ งในส่ วนที่ตนเองรับผิดชอบแล้วก็ควรจะได้มีการนาแผนของแต่ล ะมาตรฐานหรื อ แต่ล ะกลุ่ มมา
พิจารณาร่ วมกัน เพื่อ กาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการในภาพรวมของสถานศึกษาให้เ หมาะสมกับช่ วงเวลา
งบประมาณ โครงการหรื อกิจกรรมใดที่สามารถยุบรวมกันได้ ก็นามาปรับแผนจัดร่ วมกัน จะทาให้แนว
ทางการปฏิบตั ิตามแผนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ ายได้รับรู ้ร่วมกัน
3. ต้องจัดทารายงานการจัดทารายงานการประเมินตนเองหรื อรายงานประจาปี
หลัง จากที่ ส ถานศึ ก ษาได้ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น การตามาตรฐานและตัว บ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดแล้ว
สถานศึกษาต้องจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
เรี ยกว่ารายงานประจาปี ซึ่ งสถานศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานการดาเนิ นงาน ผลการดาเนิ นงาน
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเป็ นคณะผูจ้ ดั ทารายงานการประเมินตนเอง
หรื อรายงานประจาปี ดังนั้นจึงต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการสรุ ปผลข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การใช้ภาษาเหมาะสม และควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจไม่ตอ้ งรอให้สิ้นสุดปี การศึกษา
แต่จะรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานไว้เป็ นระยะ โดยมีความยาวของรายงานทั้งฉบับ ประมาณ 50 – 80
หน้า มีการจัดทาฉบับร่ างเพือ่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงเผยแพร่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ และ
เสนอต้นสังกัดเป็ นลาดับต่อไป

การเตรี ยมการ
1.เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
สร้างความตระหนัก
พัฒนาความรู ้/ทักษะ
จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประกันคุณภาพภายใน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
กรรมการประกันคุณภาพภายใน
คณะทางานประกันคุณภาพภายใน

ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดาเนินการ
1.วางแผนการปฏิบตั ิงาน (P)
 คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
- จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (PBB)
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน
-

จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ

ภายในให้สอดคล้องกับนโยบาย
สถาบัน

2. ดาเนิ นการตามแผน (D)
- ส่ งเสริ ม/สนับสนุ น จัดสิ่ งอานวย
ความสะดวก
- กากับติดตาม
- ให้การนิ เทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
คณะทางานประกันคุณภาพภายใน

การรายงาน
จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR)
-

รวบรวมผลการดาเนิ นงานและ
ผลการประเมิน

-

วิเคราะห์ตามาตรฐาน

-

เขียนรายงานประเมินตนเอง

-

รายงานหน่ วยงานต้นสังกัดทุก

ปี

บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
1. แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กร เพื่อตัดสิ นว่า
งานเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไปตามความคาดหวังของหน่วยงานหรื อไม่ โดยใช้การประเมินตรวจสอบ ดังนั้น
การประเมินที่ดีจะนาไปสู่ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิภาพก่ อนที่จะให้องค์กรภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน ซึ่ งขั้น ตอนการด าเนิ น งานแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นสถานศึ ก ษาเพื่อ มุ่ ง สู่
ความสาเร็จการประกันคุณภาพภายในมีดงั นี้
1. การเตรียมความพร้ อม
การดาเนิ นการขั้นตอนนี้ เป็ นการเตรี ยมความพร้อ ม ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรอื่ น ๆ และ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบรวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร เกี่ ยวกับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรจัดประชุม
ชี้แจงความจาเป็ นและความสาคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้บุคลากรทุกคนทราบ และ
จัดบุคลากรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบ่งชี้
1.2 ความพร้อ มด้า นทรัพ ยากรอื่ น ๆ ได้แก่ งบประมาณ สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น จัด ตั้ง
สานักงานประกันคุณภาพภายใน สื่ ออุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประมวลผล เนื่ องจากการประกันคุณภาพ
ภายในส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกระบวนการประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การจัด เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ
(แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และแบบสังเกต ฯลฯ) ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องจัดเตรี ยม
งบประมาณสาหรับการประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะ และจะต้องจัดห้องหรื อสานักงานประกันคุณภาพ
ภายในไว้โดยเฉพาะรวมถึงสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ ความสะดวกและเป็ นระบบในการดาเนินงาน
1.3 การกาหนดผูร้ ับผิดชอบและกาหนดบทบาทหน้าที่ ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็ นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน แต่การแต่งตั้งคณะทางานโดยเฉพาะจะให้ทาการดาเนินงาน
คล่ อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว โดยเฉพาะในส่ วนการจัดเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ และสรุ ปผลใน
ภาพรวมของสถานศึกษาตามาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ หารถานศึกษา มี ห น้าที่พิจารณานามาตรฐานและตัวบ่งชี้ และการ
ประกันคุณภาพภายในเป็ นข้อมูลหลักในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบตั ิงานประจาปี กาหนด
คณะทางานเพือ่ ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหน้าที่วเิ คราะห์มาตรฐาน จัดทาคู่มือกากับ
ติดตาม นโยบายการประกันคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน จะต้องเป็ นบุคคลทีม่ ีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องวัดผลและประเมินผล มีเจตคติที่ดี

มีแรงจูงใจในการทาประกันคุณภาพภายใน มีความรู ้ความสามารถในการสร้างเครื่ องมือ การประมวลข้อมูล
ที่จดั เก็บ และการเขียนรายงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีภาวะผูน้ า รอบรู ้ภาระงานของสถานศึกษา
และเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็ นอย่างดี
3) คณะทางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
กาหนดการดาเนินการ
2. กลยุทธ์ ในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษากาหนดเป้ าหมายของสถานศึกษาให้ชดั เจน
2) สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลที่
มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องวัดผลและประเมินผล มีเจตคติที่ดี มีความเต็มใจที่จะทางานประกันคุณภาพ
ภายใน นอกจากนี้จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการสร้างเครื่ องมือ การประมวลผลข้อมูลและการ
เขียนรายงาน และต้องเข้าใจมาตรฐานอาชีวศึกษาเป็ นอย่างดี
3) กระจายความรับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
4) ส่งเสริ มสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนิเทศ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือและให้ขวัญ
กาลังใจคณะทางาน
5) มีการกากับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6) จัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. การศึกษาสภาพและผลการดาเนินของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในไม่ใช่เป็ นการทางานที่เพิม่ ภาระให้บุคลกรในสถานศึกษา แต่เป็ นงาน
ที่ตอ้ งทาเป็ นประจา และถือเป็ นหนึ่ งของการทางานปกติที่ตอ้ งมีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุ งตนเอง
ตลอดเวลา ซึ่ งสถานศึกษาได้ทาเป็ นปกติ แต่อาจไม่ได้มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น ก่อนทา
การประเมินจะต้องศึกษาสภาพและผลการดาเนินงานของสถานศึกษาว่าอยูใ่ นสภาพใด จุดใด โดยใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศที่มีอยูแ่ ล้วรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในช่วงที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ทราบเพื่อเป็ นหลักฐานข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจว่าควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทาง
ใดในอนาคต โดยสถานศึกษาจัดทาคาสัง่ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกทุกฝ่ ายเข้าประชุม
4. การทาความเข้ าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกีย่ วกับสภาพและผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในนั้นจะต้องทาความเข้าใจให้ตรงกันกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน โดย
สถานศึกษาจะต้องเชิญบุคลากรทุกคนเข้าร่ วมประชุมเพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในช่วง
ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็ น
หลัก และควรวิเคราะห์นโยบาย / โครงการของตนเองว่าสอดคล้อง กับมาตรฐานการอาชีวศึกษามากน้อย
เพียงใด ซึ่งสามารถสรุ ปขั้นตอนการประชุมชี้แจงเพือ่ ทาความเข้าใจให้ตรงกันของบุคลากร ดังนี้
1) จัดทำคำสัง่ ให้ บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยเข้ ำประชุมทุกคน
2) จัดทาวาระการประชุม / นโยบายคุณภาพ / เอกสารประกอบการประชุม

3) ดาเนินการประชุม / ทาความเข้าใจนโยบายการประกันคุณภายในของสถานศึกษา /
มาตรฐานการอาชีวศึกษา / บันทึกการประชุม
4) สรุ ปข้อตกลงแนวปฏิบตั ิ / จัดทารายงานการประชุม
5. มาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบ่ งชี้ที่ใช้ ในการประเมิน
สถานศึกษาจาเป็ นจะต้องมีคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษากาหนด เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางาน โดยให้บุคลากร
ศึ ก ษามาตรฐานที่ รั บ ผิ ด ชอบรวมทั้ง ตัว บ่ ง ชี้ ใ นแต่ ม าตรฐานรวมทั้ง ส ารวจสภาพการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
6. การกาหนดกรอบการประเมิน
เป็ นการกาหนดแนวทางในการประเมินผลภายใน ว่ามีกระบวนการดาเนินงานอย่างไรใครผูเ้ ป็ น
รับผิดชอบ และควรดาเนินการเมื่อใด
7. การกาหนดเกณฑ์ การประเมิน
เป็ นการกาหนดเกณฑ์การตัดสินการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด ซึ่งต้องทาอย่างเปิ ดเผยและ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้มีส่วนในการพิจารณากาหนดเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมกับบริ บทของ
สถานศึกษา
8. การกาหนดวิธีการทีใ่ ช้ ในการประเมิน
เป็ นการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และแหล่งให้
ข้อมูล

9. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับลักษณะของ ข้อมูล และการเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
10. การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่ อนของสถานศึกษา
เป็ นการนาผลการประเมินมาใช้วเิ คราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา ซึ่งจะได้ขอ้ มูลที่
ช่วยในการหาแนวทางการพัฒนาตนเองในส่วนที่ตอ้ งแก้ไข โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา
11. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เป็ นการหาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรหาทางช่วยตนเอง
ก่อน ในการนี้ การแก้ปัญหาอยูน่ อกเหนือความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอื่น เช่น การขอ
ความช่วยเหลือจาสกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. การทารายงานการประเมินตนเอง

เป็ นการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้อมได้รับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพือ่
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานยิง่ ขึ้น
13. การใช้ ประโยชน์ จากการประเมินตนเอง
เป็ นการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เพือ่ พัฒนาปรับปรุ งตนเองสาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง หรื อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ต่อไป

บทที่ 4
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
หรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรื อสถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรื อ ต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลุกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึ กด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

บทที่ 5
เกณฑ์ การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่ งชี้
พัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อทางานในสถานประกอบการจนเป็ นที่ยอมรับ
หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
คาอธิบาย
จานวนผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบร้อยละกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันจาแนกตามชั้นปี
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและคานวณร้อยละ ให้คิดเมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ 2 หรื อสิ้นภาคเรี ยน
ฤดูร้อน (ถ้ามี)
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
× 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่
ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด

จานวนผูเ้ รี ยน
ที่ออกกลางคัน)

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียน
เรี ยนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียน
เรี ยนทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย

สถานศึกษามีความพึงพอใจที่มีผลคุณภาพของผูเ้ รี ยน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทัว่ ไป และด้า นสมรรถนะวิช าชี พ โดยก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งจากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานควรไม่ น้อ ยกว่า 5 แห่ ง และบุค คลในชุ ม ชนควรไม่ น้อ ยกว่า 5 คน มี การสร้า ง
เครื่ องมือประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อ
เก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ด้าน มี การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสยั และทักษะทางปั ญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้และทักษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒ นา การเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ บ ัติ ง าน การท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น การใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่ วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
ที่รับผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่ มตัวอย่างสร้างเครื่ องมือเพื่อ เก็บข้อมู ล
จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 3.51 - 5.00 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50 – 59.99
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3. สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ความพึง พอใจเฉลี่ ย 3.51 - 5.00 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60 – 69.99
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 70 – 79.99
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบ
ประเมิน มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมิ นความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงานที่รับผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานที่มี ต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพทั้ง 3
ด้านของผูเ้ รี ยน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชนที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลัก สู ต ร เที ย บร้ อ ยละกับ จ านวนผูเ้ รี ย นที่

ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี 20 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบตั ิ 80 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎี 40 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบตั ิ 60 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100 % ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
× 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการก าหนดเครื่ อ งมื อ ประเมิ น การสร้ างเครื่ อ งมื อ ประเมิ น และเกณฑ์การประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
3.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยน ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ล งทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตาม ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปเทียบร้อยละกับจานวนผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตาม
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ

ร้อยละ =

จานวนผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป X 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

ประเด็นการพิจารณา
ร้อ ยละของผูเ้ รี ยนที่มี คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชี วศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่ าคะแนนเฉลี่ ยระดับชาติข้ ึ นไปเทีย บกับผูเ้ รี ย นที่ล งทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึก ษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป
2. ร้อ ยละของผูเ้ รี ย นที่มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึ กษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ ยระดับชาติข้ ึนไป เทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เทียบร้อยละกับจานวนผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
จานวนผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ =
100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

×

ประเด็นการพิจารณา
ร้อ ยละของผูเ้ รี ยนที่มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา (VNET) ตั้ง แต่ ค่า คะแนนเฉลี่ ยระดับชาติข้ ึ นไปในกลุ่ ม วิช าภาษาอังกฤษเทีย บกับผูเ้ รี ยนที่ล งทะเบีย นเข้า
ทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ ในระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 55 – 64.99
4
พอใช้
ร้อยละ 45 – 54.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 35 – 44.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 35
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (ตัวบ่งชี้น้ ีไม่ตอ้ งประเมิน)
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรื อหน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได้กาหนดไว้
การคานวณ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ร้อยละ =

× 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
23

ประเด็นการพิจารณา
ร้ อ ยละของผู ้เ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ก ารทดสอบมาตรฐานอาชี พ ของสถาบัน คุ ณ วุฒิ วิช าชี พ หรื อ
หน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้ารับ
การทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ

1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ หรื อ
หน่ วยงานที่ค ณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในการอาชี วศึก ษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุ ณวุฒิ
วิชาชีพ หรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
1.3 ข้อ มูลผูเ้ รี ยน ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ
หรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
คาอธิบาย
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาเทียบร้อย
ละกับจานวนผูเ้ รี ย นแรกเข้าของรุ่ น นั้น จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคานวณ
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาจากผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ น
ร้อยละ =

× 100
จานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น

ประเด็นการพิจารณา
ร้อ ยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนแรกเข้าและผูส้ าเร็ จการศึกษาของรุ่ นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรื อ รายงานข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา
(1) สถานศึกษาสังกัด สอศ.จากแบบรายงานข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษารายบุคคล
เพือ่ ประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
(2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลณ 10
มิถุนายน
1.2 ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรี ยนของผูส้ าเร็ จการศึกษตาม
หลักสูตร
1.3 ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจากผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น
1.4 ข้อมูล ของผูไ้ ม่สาเร็ จการศึกษาพร้อมผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
เช่น ลาออก เสียชีวติ พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็ นต้น
2. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้นในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี

คาอธิบาย
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปี การศึกษาที่ผ่านมาที่ไ ด้งานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจานวนผูส้ าเร็ จ
การศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ร้อยละ =

× 100
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบ
กับผูส้ าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อ มูลผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรี ยนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
2. ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทาภายใน 1
ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อ ยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชี พอิสระ หรื อ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
เทียบกับผูส้ าเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99

ค่าคะแนน
5
4
3
2

ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การ ที่มี
ต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีผลคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรื อกลุ่มสถานศึกษา หรื อกลุ่มผูร้ ับบริ การรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจานวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผูร้ ับบริ การ มีการสร้างเครื่ องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating scale) 1-5 เพือ่ เก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสยั และทักษะทางปั ญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้และทักษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ บ ัติ ง าน การท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น การใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่ วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
ที่รับผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าทางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรื อสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับบริ การจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่ องมือเพือ่ เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามี ผลการประเมิ นความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อ ยละ 50 – 59.99 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3. สถานศึกษามี ผลการประเมิ นความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อ ยละ 60 – 69.99 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบ
ประเมิน มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าทางาน
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็จการศึกษา

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็ จการศึกษา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็จการศึกษา
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็จการศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่ งชี้
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วยเทคนิ ควิธี การสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ
และบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่ งชี้ ที่ 2.1 ระดับคุ ณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซียน
อธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่
หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ โดยร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน
ประเด็นการพิจารณา

1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่ วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานได้นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไม่เกิ น 3 ปี ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไม่เกิ น 3 ปี ไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู จ ัด ท าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษาดาเนิ น การให้ค รู จดั ท าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ร ายวิชาด้ว ยเทคนิ ค วิธี การสอนที่
หลากหลายที่มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 50 – 59.99 ของจานวนครู ผูส้ อนทั้ง หมดใน
สถานศึกษา
3. สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 60 – 69.99 ของจานวนครู ผูส้ อนทั้ง หมดใน
สถานศึกษา
4. สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 70 – 79.99 ของจานวนครู ผูส้ อนทั้ง หมดใน
สถานศึกษา
5. สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม (1) ร้ อ ยละ 80 ขึ้ นไปของจ านวนครู ผูส้ อนทั้ง หมดใน
สถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู แต่
ละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. ร้อ ยละของครู ที่จ ัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยเทคนิ ควิธีก ารสอนที่ หลากหลาย ที่ มุ่ง เน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ดาเนิ นการให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการ
นิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู ทาบันทึกหลังการสอน ให้ครู นาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั และนาผลจากการวิจยั ไปใช้แก้ไข
ปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
งานวิจยั ของครู ตอ้ งครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1. มีเป้ าประสงค์
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวธิ ีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุ ปผลความรู ้ที่ได้จากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู แต่ล ะคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
เทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู แต่ล ะคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการ
สอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

3. สถานศึกษาดาเนิ นการให้มีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู แต่ละคนทาบันทึกหลัง
การสอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู แต่ล ะคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพือ่ แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิ ค
วิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ่ ง เน้น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน และให้ครู ทาบันทึกหลังการสอน
6. หลักฐานของรายวิชาที่ครู นาผลจากการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพือ่ แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
7. หลักฐานของรายวิชาที่ครู นาผลการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู ทุกคน และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมิ นผลให้ผเู ้ รี ยน
ทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตามแผน การจัดการเรี ยนรู ้ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้
ผูเ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ค รู ทุ ก คน น าผลจากการวัด และประเมิ น ผลไปใช้ใ นการพัฒ นา
สมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทุกคน ในทุกรายวิชาที่สอน

5. หลักฐานการใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครู ทุกคนในทุกรายวิชา
ที่สอน
6. หลักฐานการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลของครู ทุกคน ในทุกรายวิชาที่สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมิ นผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่ วยงาน และทาความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนิเทศการฝึ กงาน
ของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่ วยงาน มีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ ง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่ วมมือในการส่งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่ วยงานที่ผา่ นการคัดเลือกและทาความร่ วมมือ ในการส่งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงานตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่ วยงาน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุ ง

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)

ค่าคะแนน
5

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (5 คะแนน)
คาอธิบาย
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ หรื อจัดทาโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน
เทียบกับจานวน นักเรี ยน นักศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

การคานวณ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการอบรมหรื อทา
โครงการ จานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

X 100

ประเด็นพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ หรื อจัดทาโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน
โดยพิจารณาภาพรวมของ สถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผูเ้ รี ยนทั้งหมด ระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. ข้อมูลผูผ้ า่ นการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
3. ข้อมูลการดาเนินการโครงการหารายได้หรื อโครงการวิชาชีพที่มีลกั ษณะการจัดหน่วยหารายได้
4. สถานที่ในการผลิต หรื อจาหน่าย
5. หลักฐานเชิงประจักษ์
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
5
4
ดี
ร้อยละ 40 - 49.99
3
พอใช้
ร้อยละ 30 - 39.99
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 20 - 29.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 20
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง (5 คะแนน)
คาอธิบาย
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง หมายถึงการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิงานจริ งผ่านระบบ
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานภาคี/เครื อข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ไม่นบั รวมการฝึ กงานที่กาหนด
ชัว่ โมงตามหลักสูตร
การคานวณ
จานวนสาขางานที่ดาเนินการได้ครบทั้ง 3 ประเด็น
X 100
จานวนสาขางานทั้งหมดที่เปิ ดสอน

ประเด็นพิจารณา
1. แต่ละสาขางานมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ได้เรี ยนโดยระบบความร่ วมมือในสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ภาคี/เครื อข่าย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยนทั้งหมด
2. แต่ละสาขาต้องมีจานวนเฉลี่ยชัว่ โมงที่ได้ฝึกประสบการณ์จริ งไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/ปี ในระดับ
ปวช. และไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง/ปี ในระดับ ปวส.
3. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยระบบความร่ วมมือทุกคน ต้องได้รับการนิเทศจากครู ฝึกใน สถานประกอบการ/
หน่วยงานภาคี/เครื อข่าย
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. จานวนสาขาวิชา/ สาขางานที่เปิ ดสอน
2. จานวนสถานประกอบการ/หน่วยงานภาคี/เครื อข่าย ที่มีสญ
ั ญาความร่ วมมือ
3. รายงานผลการฝึ กประสบการณ์ พร้อมทั้งผลการฝึ กประสบการณ์ที่ประเมินโดยครู นิเทศ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 หรื อมากกว่า
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 50 - 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 บ่ งชี้
บริ หารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย มี
การจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริ หารจัดการ มีการบริ หารความเสี่ยงมีระบบดูแลผูเ้ รี ยน มีการพัฒ นาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทศั น์อาคารสถานที่ มีการบริ หารจัดการวัสดุครุ ภณั ฑ์ มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริ หารการเงินและงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
คาอธิบาย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอานาจหน้าที่ให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ การประชุ ม วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้น จากต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชี วศึกษาเอกชนให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาและไม่ได้เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ซึ่ งสถานศึกษาเป็ นผูเ้ สนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้ทาหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรื อ วิทยาลัย ซึ่ งบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ประเมิน 2 ด้านดังกล่าว อาจเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันก็ได้
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่ วมกับ
สถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและนาผลไปปรับปรุ งการดาเนินงานต่อไป ให้
ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อวิทยาลัย มี วตั ถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย รั บทราบข้อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาดาเนิ นการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาดาเนิ นการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00

5. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. หลัก ฐานการประเมิ น ความพึง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิท ยาลัย ในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนและมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ ง
5. สถานศึกษามีจดั ทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ ง
5. รายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยโดยการมีส่วน
ร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ กษามี ก ารก าหนดอัต ลักษณ์ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาหรื อ
วิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. หลัก ฐานการจัด ท าแผนงาน โครงการพัฒ นาสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกั บ อัต ลัก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน โครงการ

4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการบริ หารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผูน้ าและการ
มีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลัก ฐานการประเมิ น ผลการบริ ห ารงาน และภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสูญหาย
ของข้อ มู ล โดยมี ขอ้ มู ลพื้นฐานอย่างน้อ ย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมู ล ทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อ มูล นักเรี ยน
นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรี ยน
การสอน ข้อ มูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อ มูล อาคารสถานที่ และข้อมู ลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อ มูล จะต้อ งครบถ้วน
เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นปั จจุบนั มีการดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และ
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึง
พอใจ ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ ป้ องกันการสูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3. สถานศึกษามีดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ระบบฐานข้อ มู ลสารสนเทศอย่างน้อ ย 9 ประเภท และมี ระบบส ารองข้อ มู ล สารสนเทศเพื่อ
ป้ องกันการสูญหายของข้อมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3. หลัก ฐานที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษาและผูเ้ รี ย นใช้ป ระโยชน์ จ ากฐานข้อ มู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)

ค่าคะแนน
5
4

พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ยง
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุม โดย
การมี ส่วนร่ วมของครู และบุค ลากรทุกฝ่ ายในสถานศึก ษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง มี ก ารด าเนิ น งาน ตาม
แผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคั ญอย่างน้อ ย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่ สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิม่ หรื อลด) ในแต่ละด้าน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
สถานศึก ษาจัด ระบบดู แ ลผูเ้ รี ย นโดยมี ก ารปฐมนิ เ ทศผูเ้ รี ย น มี ก ารแต่ ง ตั้ง ครู ที่ป รึ ก ษา มี ระบบ
เครื อข่ายผูป้ กครองเพือ่ ร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน มีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่ม
เสี่ยงและส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพือ่ ร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามี แผนงาน โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างน้อยร้อ ยละ 10
ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
2. คาสัง่ แต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครื อข่ายผูป้ กครอง เพือ่ ร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงงานฝึ ก ศูนย์วทิ ยบริ การ
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการพัฒนาและดู แลสภาพแวดล้อ ม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงงานฝึ ก ศูนย์วิทยบริ การ มี การประเมินความพึงพอใจโดยใช้
แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการ ในการพัฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้อ ม และภู มิ ท ัศ น์ ข อง
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงงานฝึ ก ศูนย์วิทยบริ การ โดยการมีส่วน
ร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อ าคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงงานฝึ ก ศูนย์วิทยบริ การ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดู แลสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงงานฝึ ก ศูนย์วิทยบริ การ โดยการมีส่วน
ร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้อ งเรี ย น ห้อ งปฏิ บ ัติ การ โรงงานฝึ ก ศูน ย์วิทยบริ ก าร โดยครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. หลักฐานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 และมีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึง พอใจต่ อ การจัด หา การใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภ ัณ ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์

2. รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. หลักฐานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรื อ
วิชาชี พ และจรรยาบรรณวิชาชี พ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่ วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม และส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึ ง การด ารงชี วิ ต อยู่ด้ว ยการมี สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ์ และมี ค วามมั่น คงซึ่ ง
ครอบคลุมสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะ
ทางจิตและวิญญาณ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึ กอบรมด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
2. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5

3. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา เข้า ร่ ว มโครงการ
แลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่ วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ที่เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมด้า นวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมู ล ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาที่ ไ ด้รั บทุ นการศึ กษา ทุ นวิจ ัย หรื อ งานสร้ างสรรค์จ าก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ
หรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

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

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารบริ ห ารการเงิ นและงบประมาณ สอดคล้อ งกับ แผนปฏิ บ ัติก ารประจ าปี ของ
สถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารวิชาการและวิชาชีพ
การส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั การดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึ ก
และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของงบดาเนินการ
2. สถานศึกษามี รายได้หรื อมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุ ฝึกในการจัดการเรี ยนการ
สอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด
จัด แสดงโครงการ นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จ ัย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5ของ
งบดาเนินการ

5. สถานศึกษามี รายจ่ายในการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม ด้านการปลู กฝังจิตสานึ กและ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
3. หลักฐานรายได้หรื อมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอน
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริ การวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
6. หลัก ฐานรายจ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม ด้า นการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครื อข่ายทั้งในประเทศ
และ หรื อต่างประเทศ
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครื อ ข่าย ทั้งในประเทศและหรื อ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพือ่ การปรับปรุ ง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้ง
ในประเทศและหรื อต่างประเทศ
2. สถานศึกษามี สาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่ น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ในประเทศ
และหรื อต่างประเทศ ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิ ดสอน
3. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศที่มีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพือ่ ส่งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
5. สถานศึกษามี การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ เพือ่ การปรับปรุ ง
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศ
และหรื อต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิท้งั ในประเทศและหรื อต่างประเทศ
ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่ นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริ ม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา

6. รายงานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด การ
อาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ เพือ่ การปรับปรุ ง
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่ งชี้
บริ การวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การบริ หารจัดการ การบริ การวิชาการและวิชาชี พ โดยการมี ส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ โดย
ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็ นจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึก ษาดาเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนในแต่ล ะสาขางาน ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม
5. สถานศึกษามี การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริ หารวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่ วมของครู และบุคลาการทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5. โครงการ กิจกรรม การบริ หารวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูลการเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ของครู และบุคลาการทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ของผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ การตัดสิ น

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจยั จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ส่งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของ
ผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นระดับชั้น ปวช.3 และระดับ ชั้น ปวส. 2 จัด ท า
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให้มีการประกวด
แสดงและเผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง
แข่งขันและได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผูเ้ รี ย นระดับ ชั้น ปวช.3 และระดับ ชั้น ปวส. 2 จัด ท าโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมี จานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3
จานวน 3 คน: 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส. 2 จานวน 2 คน: 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนิ นการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผูเ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชาสาขางาน
2. หลักฐานการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. ข้อมู ลโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ งานวิจยั ในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น
ปวส. 2 ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
5. ข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่

6. ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของ
ครู
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี การส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ค รู จ ัดท านวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื อ
งานวิจยั และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษามีการส่งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจยั ของครู ตอ้ งครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1. มีเป้ าประสงค์
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวธิ ีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล

5. มีการวิเคราะห์และสรุ ปผลความรู ้ที่ได้จากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ กษาส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ครู จดั ท าและด าเนิ นการจัดประกวด จัด แสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานการส่งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
4. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
จานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ปลูกฝั งจิตใจสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือ งไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น ประมุข
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงและส่งเสริ มกีฬาและ
นันทนาการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ท์ รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ ง มีการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5

ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็ นจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลู กฝั งจิตสานึ ก ด้านการรัก ชาติ เทิดทูน พระมหากษัต ริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิ จกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ท์ รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
4. ข้อ มู ล ผู ้เ รี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

6. รายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ ง มีการบริ หาร
จัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็ นจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่นอ้ ย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. รายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
7. หลักฐานการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึ กด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ

คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อ นาผลไปปรับปรุ ง มี การบริ หารจัดการ และมี การ
ประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้อ งภายนอกสถานศึกษาที่มี ภาพลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็ นจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่ น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
5. ข้อ มู ล ครู และบุค ลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรม ด้านการกี ฬาและ
นันทนาการ
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบาย
สถานศึก ษามี การให้ความรู ้ และสร้ างความเข้า ใจ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้แ ก่ ค รู แ ละ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผน โครงการในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผูเ้ รี ยน มีการดาเนิ นงานตามแผน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงาน โดยครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามี การให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้แก่ ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีแผน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน เพือ่ นาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อ งภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝั ง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. หลักฐานการจัดทาแผน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
5. หลัก ฐานการประเมิ นความพึง พอใจของผูเ้ กี่ ย วข้อ งภายนอกสถานศึ กษาที่ มี ต่อ การปลู ก ฝั ง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพภายใน เพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามี การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ าย

ในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนื่ องจากผลการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลัก ฐานการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจัด ท าแผนพัฒ นาการจัด จัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
5. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสิ นของตัว
บ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ประเด็นการพิจารณา
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน 34 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
เกณฑ์ การตัดสิ น

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่อยูใ่ นเกณฑ์
ต้องปรับปรุ ง-หรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
25-29 ตัวบ่งชี้
18-24 ตัวบ่งชี้
12-17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

บันทึกข้ อความ
ส่วนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานวิชาการ
ที่ QA 015/2556
26 พฤษภาคม 2556
เรื่ อง ขออนุมตั ิใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ
ด้ว ยงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ด าเนิ นการจัด ทาคู่ มื อ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุ รกิ จ เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
โดยมีวตั ถุ ประสงค์ใช้เป็ นคู่มือ ในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่ งกาหนดให้ใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป คู่มือนี้จดั ทาขึ้นโดยศึกษาจาก กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
จนได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนแล้วได้ทาการวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงจัดทาคู่มือดังกล่าวเสร็จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นางสาวอังคณา ปิ่ นแก้ว)
งานประกันคุณภาพการศึกษา

บรรณานุกรม
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา. [มปป.]. Online http://www.cmvc.ac.th
/UserFiles/File/qc/sarform.doc สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
ก้องเกียรติ โอภาสวงการ. (๒๕๕๑). กลยุทธ์ สู่ ความสาเร็จในธุรกิจส่ าวนตัว. Online
http://.novabizz.com/NovaAce./Manage/Entreprencur_Strategy.htm สืบค้นเมื่อ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒.
ขั้นตอนการประกันคุณภาพ. [มปป.]. Online http://www.suphet.com/ สืบค้นเมื่อ
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
นิโรธ ภูมิสายดร และ พิมพ์วลัญช์ มัน่ เหมาะ. (๒๕๕๒). วิธีระบบ. Online http://www.phanphit.ac.th
/ed๒๐๐๙/dl/dl-๑๙/System Approach.doc สืบค้นเมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
หน่วยศึกษานิเทศก์, กรมอาชีวศึกษา. (๒๕๔๕). คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เอกชน. วิททยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา. (๒๕๔๘). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. มปท.
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๔๖) คู่มือผู้ประเมินคุณภาพกายใน สถาบันการอาชีวศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร , วิทยาลัยสารช่างพระนคร.
. (๒๕๔๙). คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร , ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
. (๒๕๕๐). คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้ นสั งกัด. กรุ งเทพมหานคร , ราไทย
เพรส จากัด.
. (๒๕๕๑). เกณฑ์ การประเมินตนเองตามตัวบ่ งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร , ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
. (๒๕๕๑). แนวปฏิบัติการดาเนินการฝึ กงาน. กรุ งเทพมหานคร , บริ ษทั จากัด เอส.พี.วี.
การพิมพ์.
. (๒๕๕๑). แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสู ตรอาชีวศึกษา. กรุ งเทพมหานคร , สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

.(๒๕๕๒). ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้ วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒. กรุ งเทพมหานคร , สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๔๖) เอกสาร
แนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ. กรุ งเทพมหานคร , สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
. (๒๕๔๘). คู่มือดาเนินงานโครงการคุณธรรมนาความรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. กรุ งเทพมหานคร , บริ ษทั จุดทองจากัด.
. (๒๕๔๘). แนวทางการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพเข้ าสู่
หน่ วยกิต. กรุ งเทพมหานคร , สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
. (๒๕๔๘). แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร. กรุ งเทพมหานคร : สานัก
มาตรฐานการอาชีพอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
. (๒๕๕๐). แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี. กรุ งเทพมหานคร ,
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
. (๒๕๕๑) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสู ตรอาชีวศึกษา. กรุ งเทพมหานคร , สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
. (๒๕๕๑). มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพ.
กรุ งเทพมหานคร , สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
. (๒๕๕๒). มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร , สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๔๘). เอกสาร (สื่อ) ประกอบการศึกษาค้นคว้ าด้ วย
ตนเอง หลักสู ตรผู้บริหารสถานศึกษาเพือ่ เข้ าสู่ ตาแหน่ งสายบริหารในสถานศึกษา
ปี งบประมาณ ๒๕๔๘. Online http:/hrd.obec.go.th/book1.hm สืบค้นเมื่อ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๒.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๐). มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้ านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (๒๕๔๙-๒๕๕๓).
กรุ งเทพมหานคร , บริ ษทั 21 เซ็นจูรี่ จากัด.
สานักงานคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (๒๕๕๐). คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Online http://www.cmu.ac.th/qa-cmu-doc.doc
สืบค้นเมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
วิธีการเชิงระบบ (System Approach). [มปป.]. Online http://doed.edu.ku.ac.th/

Article/systemmethod.pdf สืบค้นเมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
วิธีระบบ (System Approach). [มปป.]. Online http://sennaarak.tripod.com/system.htm สืบค้น
เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๔). คู่มือการการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ด้ านการอาชีวศึกษาฉบับสถานศึกษา แก้ ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๔-๒๕๕๘).
สมุทรปราการ , บริ ษทั ออฟเซ็ท พลัส จากัด.

