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ค าน า 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 “หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา” มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 แนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร และส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ข 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ตราประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 
 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 
 โครงสร้างหน่วยงาน 5 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 6 
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 7 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษา 7 
 2.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 12 
 3.  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 18 
ส่วนที่ 3 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
33 

 1. กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

33 

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

37 

 3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

41 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

70 

 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 รายมาตรฐานและรายประเด็นการประเมิน 

70 

 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 74 
 
 

  

   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ค 

 สารบญั (ต่อ)  

  หน้า 
ภาคผนวก การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 75 
 ค าน า 76 
 ค าชี้แจง 77 
 สารบัญ 78 
 สารบัญตาราง 79 
 ส่วนที่ 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 80 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 81 
 ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 82 
 ส่วนที่ 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
85 

 ส่วนที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

96 

 ส่วนที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทขอ ง
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

102 

 ส่วนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 103 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ง 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
1.1 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการ

ประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

37 

1.2 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการ
ประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

จ 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 
1.1 โครงสร้างหน่วยงาน 5 
2.1 แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 
9 

2.2 แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา 

11 

2.3 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 14 
2.4 แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 15 
2.5 แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 19 
2.6 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 22 
2.7 แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 22 
2.8 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 23 
2.9 แสดงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 24 
2.10 แสดงความสัมพันธ์ของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษากับการติดตามผลการด า เนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

28 

2.11 แสดงกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

30 

3.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

33 

3.2 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 

36 

    
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ 

มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร
บรรจุอยู่  หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้
พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 
9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 

 
 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ สีแสด 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ต้นแคแสด 
เป็นต้นไม้ท่ีมีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพ้ืนที่ทุกภาค 
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ.2548 โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ขึ้นแทน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจ านวนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1  

- วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่ง
ตะวันตก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร่ และบริเวณ
คลองรังสิตฝั่งเหนือ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อท่ี 109-3-04 จากกรมธนา
รักษ์เพ่ือก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา 

- พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่าง ๆ  

- วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ     
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ 

- วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

ไร่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
มีพ้ืนที่จ านวน 2,841 ไร่ แยกเป็น      

1. ส่วนกลาง       จ านวน     330 ไร่            
2. ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง     จ านวน   2,500 ไร่             
3. ศูนย์เทคโนโลยีชุณหะวัณ      จ านวน       11 ไร่ 

ปัจจุบันมี 4 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 5 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี  
- วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  
- สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 2,300 ไร่     
ปัจจุบันมี 2 คณะ/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 

- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   
มีพ้ืนที่จ านวน 386 ไร่ แยกเป็น          

1. ส่วนกลาง     จ านวน     106 ไร่              
2. พื้นที่การศึกษาโคกสี      จ านวน     280 ไร่ 

 ปัจจุบันมี 3 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 1 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
มีพ้ืนที่จ านวน 1,873 ไร่ แยกเป็น       

1. ส่วนกลาง           จ านวน     293 ไร่ 
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ        จ านวน   1,580 ไร่ 

ปัจจุบันมี 2 คณะ/เทียบเท่าคณะ และ 1 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
มีพ้ืนที่จ านวน 1,750 ไร่ แยกเป็น       

1. ส่วนกลาง              จ านวน       50 ไร่ 
2. ศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ จ านวน   1,700 ไร่ 

มี 2 โครงการจัดตั้ง/เทียบเท่าคณะ ได้แก่ 
- โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร  

- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร  
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ภาพที่ 1.1 โครงสร้างหน่วยงาน 
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ปรัชญา (Philosophy)  
 คุณธรรมน าหน้า ปัญญาน าทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม 

ปณิธาน (Determination) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มพีลังนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
University that Fosters graduates with hands-on learning experience and innovative 

dynamism for the society's integrity and sustainable prosperity. 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม  บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ค่านิยมหลัก  (Core Values) 

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 

R = Reputation   =  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักปฏิบัติ 
M = Morality  =  มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
U = Unity =  มหาวิทยาลัยที่มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว 
T = Technology  =  มหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมชั้นน า 
I = Innovation  =  มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.1  ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา ได้ระบุสาระส าคัญไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติว่า การจัด
ให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างวิถีการเรียนรู้ของไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง การศึกษาที่
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็น
การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีตั้งแต่ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป ็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่

 

  

วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ส ังคม และประเทศชาติ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ 
พฒั นาประเทศอย่างยง่ั ยืน สามารถพ่ึงตนเองและพงึ่ กันเองได้ และสามารถแขง่ขันไดใ้ นระดับนานาชาติ

การประกนั คุณภาพการศึกษา มีความส าคัญซงึ่ ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการ 
ประกนั คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สรุปความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้

1. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกนั คุณภาพ ใหเ้ ป็นไปตามทก่ี าหนดในกฎกระทรวง

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน 
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพอื่ รองรับการประกนั คุณภาพภายนอก

   3. การประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการ 
ประกันคุณภาพเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ 
สถานศึกษาจัดขน้ึ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศกึ ษา เพอ่ื ให้การประกนั คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เนื่องจาก
เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลได้รับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแล้ว 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อม
ประเดน็ต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

6. การประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว จัดส่งรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอ่ไป 

 1.2  กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือใหก้ารประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากสาระส าคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังภาพที ่2.1 
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การประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการจัดการศึกษา 

1. การประเมินคณุภาพการศึกษา 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3. การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคณุภาพ

การศึกษา 

 1. สถานศึกษาจดัการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 

2. สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นแกผู่ม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธาณชน 

3. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษาจดัการศึกษาบรรลเุป้าประสงค์ของ
หนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
สถานศึกษา 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาทีส่่งผลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาจดัการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหนว่ยงาน
ต้นสังกดัหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

 1.3   หน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 การบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 31 ระบุไว้ว่า กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และสาระส าคัญในมาตรา 34 ระบุไว้ว่า หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การ
ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
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ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือใหก้ารประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานการประเมินตนเองพร้อม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว และประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยจะต้องด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจะส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แ ก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 2.2 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

สถานศึกษา 

1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา 

2. จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ
4. ออกกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่

ละระดับและประเภทการศึกษา 
6. ตีความและวินิจฉัยปญัหาในการ

ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแตล่ะ
ระดับและประเภทการศึกษา 

3. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัตกิาร
ประกันคณุภาพการศึกษา 

4. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 1. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตล่ะระดับ
และประเภทการศึกษา 

1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

สถานศึกษา 

ของสถานศึกษา และประเด็นที่
ต้องการให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบ ไปยังส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

6. ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคณุภาพการศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4 ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1.5 ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.6 จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พร้อมจัดส่ง
รายงานและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 

1.7 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมิน
ตนเอง และตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัด  

2. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

ภาพที่ 2.2 แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี
หน้าที่ส าคัญคือ การก าหนดนโยบายด้านการศึกษา การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ การออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา และการตีความและวินิจฉัยปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล มีหน้าที่ส าคัญคือ การก าหนดนโยบายด้านการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด การก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา และการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือใหก้ารประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษา มีหน้าที่ส าคัญคือ การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รวมถึงรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 การบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 ระบุไว้ว่า ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้ อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
13 

 

ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็ น
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ 
ยิ่ง ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ในการประกาศใช้ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็ นมาตรฐานกลาง
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

2.1 การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มีความส าคัญยิ่งในการด า เนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดเป็น 
องค์ประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1.1 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นมาตรฐานกลางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1.2 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก า กับดูแล  การ

ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.1.3 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.2 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถท าได้โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ อุดมการณ์

และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.3
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อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ   

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2547 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
มาตรฐานการอาช ีวศ ึกษา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

  

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 จากกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอุดมการณ์
และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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 2.3  กระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 จากกระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการในการด าเนินการจัดท าในแต่
ละข้ันตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ได้แก่  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

ไมเ่ห็นชอบ 

เสนอขอความเหน็ชอบต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

ศึกษา และวิเคราะห์  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ศึกษา และวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2547 

 
ศึกษา และวิเคราะห ์อุดมการณแ์ละ 
หลักการในการจัดการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ศึกษา และวิเคราะห์ นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ศึกษา และวิเคราะห ์
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

สิ้นสุด 

ประชาสมัพันธ์ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อน าสู่การปฏิบตัิ 
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2579 และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ือน าผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2  เสนอมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามและประกาศใช้ 
 ขั้นตอนที่ 3  ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 

 2.4  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 
วรรคสอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 ก าหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 
  1.1  ด้านความรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
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  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก า กับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 
  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศกึษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษารว่มมือกับบุคคล ชุมชน องคก์รตา่ง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคก์รตา่ง ๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามวัตถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
19 

 
 
 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 

 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
 

ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 

 

 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
 

ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

เร่ิมต้น 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
พิจารณาผลการด าเนินการ 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนา 

การจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

รายงานผล 

การประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

และ สมศ. 
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 สถานศึกษาจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
  3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแตล่ะปใีห้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  7.  น าผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  8.  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
อาจต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือปรับปรุงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
  9.  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  10.  ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
  11.  รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
  12.  น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจตอ้งพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 3.2  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   3.2.1  หลักเกณฑ์ 
     ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
   3.2.2 แนวปฏิบัติ 
     ให้สถานศกึษาด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และอาจเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
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ไดต้ามบริบทของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนรว่มของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
     2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 
     3)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผน 
     4)  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้ อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
     5)  ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี 

 3.3  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปน็องคป์ระกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   3.3.1  ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1)  เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ระดับ
สถานศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     2)  เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     3)  เป็นกรอบในการจัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.3.2  กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพที่ 2.6 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 

  

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

ภาพที่ 2.6 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.3.3 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห ์
ความต้องการของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย

ของสถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
ความต้องการพัฒนา 

ของสถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์  
นโยบายของส านกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
มาตรฐานการอาชวีศึกษา 

พ.ศ. 2561 

สังเคราะห์ผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

 

 สิ้นสุด 

 เร่ิมต้น 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและ 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถาบันการศึกษาที่รับ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ  ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู คณาจารย์ของ 
สถานศึกษา เป็นต้น

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

ขั้นตอนที่ 3 น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาประกาศใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ

3.4 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.4.1 ความส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   การจัดการศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมี 
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี และปัจจัยที่ส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ การวางแผน ดังนั้น
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
สถานศึกษาก าหนด แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษา ดังนี้

1.  เป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจใน 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.4.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันดังภาพท่ี 2.8

แผนพัฒนาการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษา

 

 1. วิสัยทัศน (Vision) 
 2. พันธกิจ (Mission) 
 3. กลยุทธ (Strategy) 
 4. แผนงาน โครงการ (Initiative) 

ภาพที่ 2.8 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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   3.4.3  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบบนพ้ืน
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสรุปประเด็นความต้องการ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน และวิเคราะห์สภาพการณ์ของ
สถานศึกษา ซึ่งนิยมใช้หลักการการวิเคราะห์สภาพการณ์ของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 เร่ิมต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะหส์ภาพการณ์ของสถานศกึษา 

จัดท าร่างแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ประกาศใช้และน าสูก่ารปฏิบัติ 

 

 สิ้นสุด 

ไม่เห็นชอบ 
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   ขั้นตอนที่ 2  น าผลจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
    1) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2)  พันธกิจ (Mission) เป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบ
ความส าเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการด าเนินงานตาม
พันธกิจนั้น 
    3)  กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ 
    4)  แผนงาน โครงการ (Initiative) เป็นการก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่จะต้องท า
เพ่ือให้พันธกิจและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ 
   ขั้นตอนที่ 3  น าร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ขั้นตอนที่ 4  สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยประกาศใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง และน าสู่การปฏิบัติ 
   3.4.4  องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
     1)  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
       1.1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
       1.2) ข้อมูลด้านบุคลากร 
       1.3) ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
       1.4) ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
       1.5) ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
       1.6) ข้อมูลด้านงบประมาณ 
     2)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     3)  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       3.1)  วิสัยทัศน์ 
       3.2)  พันธกิจ 
       3.3)  กลยุทธ์ 
       3.4)  แผนงาน โครงการ 
     4)  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       4.1)  การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของสถานศึกษา 
       4.2)  การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา 
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       4.3)  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     5)  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
       5.1)  การเตรียมการก่อนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสร้าง
ความตระหนักให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา การสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท าปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท าเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นต้น 
       5.2) การด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามแผน
หรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่ก าหนดไว้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ 
       5.3)  การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การสรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
และประเด็นการประเมิน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   3.4.5 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด โดยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
     1)  ค าน า 
     2)  ค าชี้แจง 
     3)  สารบัญ 
     4)  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
     5)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     6)  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     7)  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     8)  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     9)  ภาคผนวก 

 3.5 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1)  สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ในการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
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   2)  มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   3)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.6  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   3.6.1  หลักการและความส าคัญของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
     การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ซ่ึงเป็นการประเมินตนเอง (Self - Evaluation) โดยบุคลากรภายในของสถานศึกษา ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาจะเป็นภาพสะท้อนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่จะเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาน าไปพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
   3.6.2  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     1)  เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา 
     3)  เพ่ือน าผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.6.3  ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการก่อนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การสร้างความตระหนักให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา การสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับ
กลุ่มผู้ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท าปฏิทินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท าเครื่ องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นต้น 
     ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามแผนหรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่ก าหนดไว้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ 
     ขั้นตอนที่ 3  การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการสรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
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และประเด็นการประเมิน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 3.7  การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.7.1  ความส าคัญของการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ระบุสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นเสมือนภาพสะท้อนความส าเร็จในการด าเนินการของแต่ละมาตรฐานและ
ประเด็น การประเมินสถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงกระบวนการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 2.10 

ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงความสัมพันธ์ของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กับการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

พิจารณาผลการประเมิน 

 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ 
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   3.7.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     1)  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     2)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   3.7.3  ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2  สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 3  สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการ สรุปผลการติดตามการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.8  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
   3.8.1  ความส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6 
มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีเป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไป 
   3.8.2  วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
     เพ่ือรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     1)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
     2)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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     3)  เพ่ือให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
   3.8.3  กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
     กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการรวบรวมและสรุปผล 
ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสะท้อนผล
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพที่ 2.11 
 
 
 

รวบรวมผลการประเมินการปฏิบตังิาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
และเป้าหมายของแตล่ะมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 

สง่รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 
 

 
ภาพที่ 2.11 แสดงกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   จากกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
   1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน หมายถึง การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มุง่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2)  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน หมายถึง การน าข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาจ าแนก เพ่ือสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

 เร่ิมต้น 

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

 สิ้นสุด 
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   3)  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
รูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย น าเสนอข้อมูลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นการประเมิน 
   4)  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   3.8.4  องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   
ควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
      1)  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      2)  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
       2.1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
       2.2)  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
       2.3)  ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
       2.4) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์ของสถานศึกษา 
       2.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
       2.6) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปกีารศึกษา 
       2.7) การน าผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      3)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      4)  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เรียงล าดับตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       4.1) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสะท้อน 
       4.2)  จุดเด่น หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอยา่งที่ดีของสถานศึกษา 
       4.3)  จุดที่ควรพัฒนา หมายถึง ประเด็นที่สถานศึกษาควรน ามาก าหนดแนวทางหรือ
วิธีด าเนินการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนด 
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       4.4)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือประเด็นที่สถานศึกษาควร
ด าเนินการในอนาคต เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
      5)  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เป็นการน าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมินที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างส าหรับ
สถานศึกษาอ่ืนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   3.8.5 แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
      รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา เป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมินเพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนด โดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ
สถานศึกษา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
      1)  ค าน า 
      2)  ค าชี้แจง 
      3)  สารบัญ 
      4)  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
      5)  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
      6)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      7)  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      8)  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอยา่งที่ดี (Best Practice) 
      9)  ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1. กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

 1.1  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา แสดงดังภาพที่ 3.1 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

 

คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 

 

ระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.1 ด้านความรู ้
 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะที่

พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.3  ดา้นการบริหารจดัการ 
 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง

การเรยีนรู ้
 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียน

การสอน 
3. ด้านครผูู้สอนและผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
4. ดา้นการมสี่วนร่วม 
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

ยอดเยี่ยม 
(ช่วงร้อยละ 80.00 - 100) 

ดีเลิศ 
(ช่วงร้อยละ 70.00 – 79.99) 

ด ี
(ช่วงร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง 
(ช่วงร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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   จากกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2561 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค ์จ านวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 4 ประเด็นการประเมิน 
และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน 2 ประเด็นการประเมิน กับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพ้ืนฐาน โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลัง
พัฒนา 

 1.2 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 
ด้าน ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
      1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
      1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
      1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
         2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
         2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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      2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
         2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
   ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
      3.1  ครูผู้สอน 
         3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
         3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
      3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
         3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
         3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม 
      4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
      5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
      5.2  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      5.4  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      5.5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แสดงดังภาพที่ 3.2 
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ระ
 3

%
 

4.
ผล

งา
นข

อง
ผู้เ

รีย
นด

้าน
นว

ตัก
รร

ม 
สิ่ง

ปร
ะด

ิษฐ
์ งา

นส
ร้า

งส
รร

ค์ 
งา

นว
จิัย

 3
%

 
5.

ผล
กา

รแ
ข่ง

ขัน
ทัก

ษะ
วิช

าชี
พ 

2%
 

6.
ผล

กา
รป

ระ
เม

ินม
าต

รฐ
าน

วิช
าชี

พ 
20

%
 

7.
ผล

กา
รท

ดส
อบ

ทา
งก

าร
ศึก

ษา
ระ

ดบั
ชา

ติด
้าน

อา
ชีว

ศึก
ษา

 (V
-N

ET
)  

3%
 

8.
กา

รม
ีงา

นท
 าแ

ละ
ศึก

ษา
ต่อ

ขอ
งผ

ู้ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
า  

15
%

 

1.
กา

รจ
ัดก

าร
เรยี

นก
าร

สอ
น 

 5
%

 
2.

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รช
ั้นเ

รยี
น 

 3
%

 
3.

กา
รพ

ัฒน
าต

นเ
อง

แล
ะว

ิชา
ชีพ

  2
%

 
4.

กา
รบ

ริห
าร

สถ
าน

ศึก
ษา

แบ
บม

สี่ว
นร

่วม
  5

%
 

5.
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รร

ะบ
บข้

อม
ูลส

าร
สน

เท
ศเ

พื่อ
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รส

ถา
นศ

ึกษ
า  

5%
 

1.
กา

รพ
ัฒน

าห
ลัก

สูต
รฐ

าน
สม

รร
ถน

ะอ
ย่า

งเป
็นร

ะบ
บ 

 2
%

 
2.

กา
รพ

ัฒน
าห

ลัก
สูต

รฐ
าน

สม
รร

ถน
ะ 

หร
ือป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
า ห

รือ
ปร

ับป
รุง

รา
ยว

ิชา
เด

ิม 
หร

ือก
 าห

นด
รา

ยว
ิชา

เพ
ิ่มเ

ติม
  3

%
 

3.
คุณ

ภา
พข

อง
แผ

นก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

รู้ส
ู่กา

รป
ฏิบ

ัติ 
 2

%
 

4.
กา

รจ
ัดท

 าแ
ผน

กา
รจ

ดัก
าร

เรีย
นร

ู้สูก่
าร

ปฏ
ิบัต

ิทีเ่
น้น

ผู้เ
รีย

นเ
ป็น

ส า
คัญ

 แ
ละ

น า
ไป

ใช้
ใน

กา
รจ

ัดก
าร

เรีย
นก

าร
สอ

น 
 3

%
 

1.
กา

รจ
ัดก

าร
ศึก

ษา
อา

ชีว
ศึก

ษา
ระ

บบ
ทว

ิภา
คี 

 6
%

 
2.

กา
รร

ะด
มท

รัพ
ยา

กร
เพ

ื่อก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

กา
รส

อน
  2

%
 

3.
กา

รบ
ริก

าร
ชุม

ชน
แล

ะจ
ติอ

าส
า  

2%
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2. การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
          1.1  ด้านความรู ้
          1.2  ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ 
          1.3  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

   มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ตารางท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (47) 
1.1 ด้านความรู้ (23) 
 1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 
 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
3 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ (5) 
 1.3 ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
3 

 1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (19) 
 1.1  การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  2 
 1.2  ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์  2 
 1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  15 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (41) 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 
 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (17) 
 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ 2 
 2.2.2  การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติทีเ่น้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

3 

 3.1.1  การจัดการเรยีนการสอน 5 
 3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 3 
 3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 
 5.5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
2 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ (13) 
 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
5 

 5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน หอ้งปฏบิัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 

 5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 
 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 
 5.4  ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 

 
 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
39 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัต ิ (6) 
 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค 6 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (12) 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (9) 
 3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 
 4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 
 4.3  การบริการชุมชนและจติอาสา 2 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย (3) 
 1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3 

3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน รวมน้ าหนัก (คะแนน) 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน 100 

ตารางท่ี 1.2 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (24) 
1.1 ด้านความรู้ (3) 
 1.3  ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
3 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ (2) 
 1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (19) 
 1.1  การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  2 
 1.2  ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์  2 
 1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  15 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (32) 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 
 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (12) 
 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ 2 
 2.2.2  การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติทีเ่น้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

3 

 3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 3 
 3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 
 5.5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
2 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ (13) 
 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
5 

 5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน หอ้งปฏบิัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 

 5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 
 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 
 5.4  ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ (2) 
 4.3  การบริการชุมชนและจติอาสา 2 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (12) 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (7) 
 3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 
 4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย (5) 
 3.1.1  การจัดการเรยีนการสอน 5 

3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน รวมน้ าหนัก (คะแนน) 5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน 68 
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3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 3.1  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 ข้อ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ข้อ และด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ ใช้  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  
ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมด เทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา
  x 100 
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 การตรวจสอบขอ้มูล 
  1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  2.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  3.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  4.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  5.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  6.  ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจ
และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 การประเมนิ 
 1. ผู้ เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
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องคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
 2.  ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
 3.  ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
 4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองคก์ารเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
 5.  ผู้ เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2.  จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 4.  ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =   
จ านวนผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
  x 100 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 2.  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 3.  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 4.  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.4  ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 การประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยในสถานศึกษา 
 2.  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
หรือไดร้ับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ระดับจังหวัด 
 3.  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ
ไดร้ับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค 
 4.  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือ
ไดร้ับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ 
 5.  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ
หรือไดร้ับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ระดับนานาชาติ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ใน
สถานศึกษา 
 2. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม 
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หนว่ยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 การประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 2.  ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
 3.  ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
 4.  ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 5.  ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ 
 1.  รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 2.  การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กรใน
ระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง
โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
 2.  ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา โดย
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
    -  ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
    -  ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
    -  ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
    -  ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
    -  ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
    -  ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  
จ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

จ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
  x 100 

 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 2.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
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 3.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 4.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที ่3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 5.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  
จ านวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

จ านวนผู้เรียน ปวช. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
  x 100 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 2.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท า หรือศึกษาต่อ

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา
  x 100 

 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
 3.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
 4.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ่ 
 5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 6.  มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 หมายเหตุ 
 1. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการท างานหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 การประเมิน 
 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ประกอบด้วย 
     1)  สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
     2)  สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
     3)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
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     4)  สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
     5)  สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.  การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
 3.  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 4.  มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 5.  มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด
  x 100 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1)  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 2)  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 

 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ค าอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21

การประเมิน
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

1)  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ 

เรียนรู้ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
   4)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการ 

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ

วิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบขอ้ มูล
1)  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

   2)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น

   4)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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 5)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ
ทีห่ลากหลาย 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
 2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  

จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด
  x 100 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
 1.  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
    ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน 
3.1  ครูผู้สอน 
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
     ค าอธิบาย 
     ครผูู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแกป้ัญหาการจัดการเรียนรู้ 
     การประเมิน 
     1.  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
     2.  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
     3.  ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
     4.  ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
     5.  ร้อยละของครูผู้สอนทีท่ าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
     การค านวณ 
     ก าหนดให้ 
     N =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
     V =  จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
     W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
     X =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
     Y =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
     Z =  จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
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         ร้อยละเฉลี่ย  =  
100(V+W+X+Y+Z)

5N
 

     การตรวจสอบข้อมูล 
     1.  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
     2.  จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
     3.  จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 
     4.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
     5.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนการสอน 
     6.  จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 
     เกณฑ์การประเมิน 
     น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
  3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     ค าอธิบาย 
     ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน
และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
     การประเมิน 

1.  ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2.  รอ้ยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปจัจุบัน 
3.  ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.  ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
5.  รอ้ยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
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     การค านวณ 
ก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W = จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปจัจุบัน 
X =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
Y =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
Z =  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

 

         ร้อยละเฉลี่ย  =  
100(V+W+X+Y+Z)

5N
 

 
การตรวจสอบข้อมูล 
1.  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปจัจุบัน 
4.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
6.  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

     เกณฑ์การประเมิน 
     น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     ค าอธิบาย 
     ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ 
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     การประเมิน 
1.  รอ้ยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
3.  ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
4.  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5.  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับหรือเผยแพร่ 
การค านวณ 
ก าหนดให้ 
N =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W = จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
X =  จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
Y =  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z =  จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

หรือเผยแพร ่

         ร้อยละเฉลี่ย  =  
100(V+W+X+Y+Z)

5N
 

 
การตรวจสอบข้อมูล 
1.  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
3.  จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
4.  จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
5.  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร ่
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     เกณฑ์การประเมิน 
     น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     ค าอธิบาย 
     ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
     การประเมิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบข้อมูล 
1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
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5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
     เกณฑ์การประเมิน 
     น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     ค าอธิบาย 
     ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
     การประเมิน 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้

ในการบริหารจัดการศึกษา 
     การตรวจสอบข้อมูล 

1.  ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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     เกณฑ์การประเมิน 
     น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม 
    สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ค าอธิบาย 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น  เพ่ือให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การประเมิน 
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      1.1  การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
      1.2  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ขั้นที่ 2  ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
      2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
 ขั้นที่ 3  ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
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3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

 ขั้นที่ 4  ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

 ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
2.  การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
3.  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4.  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
5.  การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 
 การประเมิน 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรือตา่งประเทศ 
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2.  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ 

3.  สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้ เชี่ ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบขอ้มูล 

1.  แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือตา่งประเทศ 

2.  เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  จ านวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4.  จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่ น ครูผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
5.  ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6.  ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 การประเมิน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
2.  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
3.  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
4.  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
5.  การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 การประเมิน 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

3.  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 

4.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้   
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5.  สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
2.  แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

3.  การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 

4.  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5.  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟารม์ และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
 การประเมิน 

1.  สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
  1.1  ระบบส่งก าลัง 
  1.2  ระบบควบคุม 
  1.3  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  1.4  สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
2.  สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
3.  สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย

น้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
4.  สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5.  สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
2.  ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้ เพียงพอต่อความตอ้งการ 
3.  ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบ

ก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
4.  ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5.  ระบบรักษาความปลอดภัย 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 
5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการคน้คว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 การประเมิน 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2.  สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
3.  ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
4.  สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
5.  มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง ครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอน 
การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
2.  ศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
3.  จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง

เพียงพอ 
4.  จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
5.  จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
6.  จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
7.  จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ ์ห้องเรียนเฉพาะทาง 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 
5.4  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและ 
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 การประเมิน 

1.  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2.  มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ

ใช้ขอ้มูล 
3.  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4.  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5.  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2.  ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้

ข้อมูล 
3.  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4.  ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5.  ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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 เกณฑก์ารประเมิน 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

หมายเหตุ :  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลที่เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 
100 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) 

5.5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การสืบคน้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 การประเมิน 
 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 การค านวณ 

   ร้อยละ  =  
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา
  x 100 

 การตรวจสอบขอ้มูล 
1.  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2.  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99  2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 
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 3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
   3.2.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็นการประเมิน 
       สูตรการค านวณ 

      ร้อยละ  =  
ผลรวมของคะแนนท่ีได้

 ค่าน้ าหนักรวมทุกข้อในประเด็นการประเมิน x 5 
  x 100 

 
  3.2.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน 
      สูตรการค านวณ 

      ร้อยละ  =  
ผลรวมของคะแนนท่ีได้

 ค่าน้ าหนักรวมทุกประเด็นการประเมินในมาตรฐาน x 5 
  x 100 

 
  3.2.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
      สูตรการค านวณ 

      ร้อยละ  =  
ผลรวมของคะแนนท่ีได้

 ค่าน้ าหนักรวมทุกมาตรฐาน x 5 
  x 100 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     

รายมาตรฐานและรายประเด็นการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20   
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 115  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3   

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2   
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2   
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2   
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวิชา 
เพิ่มเติม 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2   
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัติที่เนน้ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3   

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5   
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3   
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2   
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5   

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2   

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2   
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2   
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนรว่ม 5   
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2   
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1.1  ด้านความรู้  
ประเด็นที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ประเด็นที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ  
ประเด็นที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  ดีเลิศ   (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี      (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ภาคผนวก 
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
 (Self Assessment Report : SAR) 

 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ / คณะ………………………….......……… 
วิทยาเขต………………………………. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ค าน า 
   
สาระส าคัญของค าน าควรประกอบด้วย 
  1.  ความส าคัญของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มาตรา 48) 
  2.  วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561) 
  3.  กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  4.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
77 

ค าชีแ้จง 
 
  ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยการสรุปสาระที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  2.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  3.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4.  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  5.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  6.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  7.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สารบัญ 
 

                   หน้า 
ค าน า          ก 
ค าชี้แจง        ข 
สารบัญ        ค 
สารบัญตาราง    ง 
ส่วนที่ 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ส่วนที่ 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ส่วนที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   
ส่วนที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  
    ที่ก าหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)   
ส่วนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
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สารบัญตาราง 
 

                   หน้า 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1   
     ในแตล่ะประเด็นการประเมิน   
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2   
     ในแตล่ะประเด็นการประเมิน  
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3   
     ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษา ที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1.1  ผลผลิต (Output) 
       1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1.1.3  ผลสะท้อน (Impact) 
    1.2  จุดเด่น 
    1.3  จุดที่ควรพัฒนา 
    1.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  2.  การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  4.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
    4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
    4.2  วัตถุประสงค์ 
    4.3  กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
    4.4  วิธีการด าเนินงาน 
    4.5  ผลการด าเนินงาน 
    4.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 
 2.1.1  ที่ตั้ง                                                                                                              . 
 2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป                                                                                . 
 2.1.3  การจัดการศึกษา                                                                                               . 
 2.1.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา                                                        . 
2.2  แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................…… 
2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
 2.3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา                                                                     . 
 2.3.2  ด้านบุคลากรของสถานศึกษา                                                                                 . 
 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน                                                                         . 
 2.3.4  ด้านอาคารสถานที ่                                                                                            . 
 2.3.5  ด้านงบประมาณ                                                                                                . 
 2.3.6  ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง                                                                                            . 
2.4  ปรัชญา อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
 2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา                                                                            . 
 2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                      . 
 2.6.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน                                                                                  . 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

   ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
การประเมิน ดังน้ี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้ มี
ทักษะและการประย ุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จรยิ ธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ด้านความรู้
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดา  รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท 
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก 
รักษส์ ิ่งแวดลอม

1.4 (ถา้ สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม) .
                                                                                                                            . 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อยา่งเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ 
     สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.5  (ถ้าสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม)                                                                         . 
                                                                                                                            . 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  3.3  (ถ้าสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม)                                                                         . 
                                                                                                                            . 
 
 

มาตรฐานที่ 4 (ถ้าสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม).................................................................... 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตล่ะมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  4.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     4.1.1  ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส า เร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
          1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้ เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

          1.3) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.3.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  
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     4.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้ เ รี ยนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ผ่ านการ พัฒนาเป็ น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
              2.  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
การเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

          1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 

          1.3) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.3.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  

     4.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
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          1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอ้ยละผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

          1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

           1.3.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

          1.4) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.4.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.4.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  
         2) จุดเด่น 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามบริบทของสถานศึกษา 
         3)  จุดที่ควรพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงคด์้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามบริบทของสถานศึกษา 
         4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามบริบทของสถานศึกษา 
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  4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     4.2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

          1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

           1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

          1.3) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ...................................................... 
           1.3.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  
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     4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
          1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
           1.2.2) เชิงคณุภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องให้การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการ
สอน 

          1.3)  การจัดการเรียนการสอน 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา

ที่สอน 
              2.  จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
              3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
              4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
              5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้

และแก้ปญัหาการจัดการเรียนรู้ 
           1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
           1.3.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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          1.4)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
              2.  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า

ชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปจัจุบัน 
              3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน

ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น

ตั้งใจในการเรียน 
              5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการ

เรียนและด้านอื่น ๆ 
           1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           1.4.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
          1.5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
           1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ

พัฒนาวิชาชีพ 
              2.  จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 

ชั่วโมงต่อปี 
              3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ 
              5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
           1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ 
           1.5.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
          1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
           1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์ เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
           1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์ เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
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           1.6.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

          1.7) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.7.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.7.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.7.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  

     4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปจัจุบัน 
          1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประ เมินและข้ อมู ลอาคารสถานที่  ห้ อ ง เ รี ยน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้

บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

          1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา

การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ
ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
           1.3.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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          1.4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
           1.4.1) เชิงปริมาณ : รอ้ยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
           1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
           1.4.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ 
          1.5)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
           1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน

และสถานศึกษา 
           1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
           1.5.3) ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่ มีต่อระบบอินเทอร์ เน็ต

ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
          1.6) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.6.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ...................................................... 
           1.6.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  

     4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิ

ภาค ี
              2.  รอ้ยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          1.2) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.2.3) ผลสะทอ้น : ระบุ...................................................... 
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         2) จุดเด่น 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่ การปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษา 
         3)  จุดที่ควรพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้าน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบท
ของสถานศึกษา 
         4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้ านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่ การ
ปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 

  4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
     4.3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่ มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การบริหารสถานศึกษา 
          1.2)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : รอ้ยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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          1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
           1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
           1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
           1.3.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
          1.4) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.4.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................  
           1.4.3) ผลสะทอ้น : ระบุ...................................................... 

     4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
          1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค ์งานวิจัย 
           1.1.3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร ่

          1.2) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด (ถ้ามี) 
           1.2.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................  
           1.2.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ...................................... ................ 
           1.2.3) ผลสะทอ้น : ระบุ......................................................  
         2) จุดเด่น 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
         3)  จุดที่ควรพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามบริบทของสถานศึกษา 
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         4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 
 
  ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

  5.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20   
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 115  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3   

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2   
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2   
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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  5.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2   
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวิชา 
เพิ่มเติม 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2   
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัติที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3   

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5   
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3   
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2   
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5   

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2   

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2   
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2   
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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  5.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบรหิารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5   
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2   
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3   

ผลรวมคะแนนที่ได ้  

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
101 

  5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1.1  ด้านความรู้  
ประเด็นที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ประเด็นที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ  
ประเด็นที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
  ดีเลิศ   (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี      (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ที่ก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
  ค าอธิบาย 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
  ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1  ด้านความรู้  
1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
2.3  ด้านการบริหารจัดการ  
2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
งานวิจัย 

 

 
 
 
 
 

 



 

 งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0-4423-3000 ต่อ 2799 
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