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สารจากเลขาธิการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพนี้  
พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เมื่อวันที่   30
มกราคม  2549  เพื่อให้สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพ ใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการจัดอาชีวศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ  และใช้กำกับติดตาม  ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน  รวมทัง้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
ที่มีความชัดเจนในการนำสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ควรนำไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะ
เกิดประโยชน์แก่ผเู้ รียน ซึง่ จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปกี ารศึกษา 2552
เป็นต้นไป  

(เฉลียว  อยู่สีมารักษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำนำ
เอกสาร   “มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัย
การอาชีพ” เล่มนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐาน
สถาบันและสถานศึกษา ทำการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานของสถานศึกษาประเภท
วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยการอาชีพ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
เทคโนโลยีสิ่งทอ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเอกสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค
และวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หรือประเภท/สังกัดอื่นๆ
ที่มีการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน นำไปเป็นแนวทางในการจัดการ กำกับ ติดตาม   ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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คำชี้แจง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยเทคนิค   และวิทยาลัยการอาชีพนี้
ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งชี้ ได้พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ที่ประกาศใช้
ในวันที่  30  มกราคม  2549  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ให้สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ  ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ในประเภทวิชา  อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ใช้มาตรฐานนี้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด
2. ใช้ในการประเมินตนเองสำหรับสาขาวิชา/สาขางาน  ตามตัวบ่งชี้
3. ตัวบ่งชี้ที่   2  วิทยาลัยที่ไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้
หรือประสบการณ์วิชาชีพไม่ต้องประเมิน
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มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ข้อกำหนดที่ 1
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียน และผูส้ ำเร็จการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
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ข้อกำหนดที่ 1.1

ความรู้  และทักษะวิชาชีพ  ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี
คำอธิบาย
ผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ   ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำแนกตามชั้นปี
เมื่อเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นปี 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จ
จากการปฏิบัติตามข้อกำหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ
เช่น จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร 3 ช่องทางให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รียน
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการปรับพืน้ ฐานการเรียนของผูเ้ รียน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ   เป็นต้น
และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผูเ้ รียนทัง้ หมดในแต่ละชัน้ ปี (ปวช. ปีที่ 1,2 ,3 และ ปวส. ปีที่ 1,2)  ทีล่ งทะเบียน
เรียนในปีการศึกษานั้น  
2. จำนวนผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ แต่ละชัน้ ปีตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ แต่ละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียน ทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ดี  
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้
ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60
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ตัวบ่งชี้ที่ 2   ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
คำอธิบาย
ผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิก์ ารเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วชิ าชีพ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง  เมือ่ เทียบกับผูย้ นื่ คำร้องขอเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพในแต่ละ
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ เช่น
จัดแผนการเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่ม  จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนความรู้   หรือ ประสบการณ์วิชาชีพ   ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. จำนวนผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิผ์ า่ นเกณฑ์การประเมินการเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์
วิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเมื่อเทียบกับจำนวนผู้
ยื่นคำร้อง  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี  
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้
ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์เทียบกับ
ผู้ยื่นคำร้อง
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ข้อกำหนดที่ 1.2

ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้
ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
คำอธิบาย
ผู้เรียนที่จัดทำผลงาน นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์   ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน   โครงการ
วิทยาศาสตร์   โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา   สาขางาน  จำแนกตามชั้นปี    เป็นต้น 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
จัดทำแผนการสอนที่เน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ในหน่วยการเรียน
จัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญและเน้นการปฏิบตั จิ ริง  เรียนเป็นโครงการ เป็นชิน้ งาน ส่งเสริมให้
ผู้สอนมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ และต้อง
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ สาขางาน
2. จำนวนผู้เรียนที่จัดทำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน
โครงการวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จำแนกตามชั้นปี  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทำผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน  ในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา   สาขางาน จำแนกตามชั้นปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีระบบ
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ดี  
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้
ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.3

ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คำอธิบาย
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา  จนมีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา   สาขาวิชา
สาขางาน จำแนกตามชั้นปี
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด   โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน   ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมประกวดทักษะในการพูด  เขียน  การแสดง  ในวันสำคัญต่างๆ  เช่น วันสุนทรภู่
วัน Christmas การจัดตัง้ ชมรม  โครงการจ้างครูตา่ งประเทศสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น  และต้องดำเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี ตามสาขาวิชา และสาขางาน
2. จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตร ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จำแนกตามชั้นปี โดยเก็บข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ  
ที่ได้เกรดไม่ต่ำกว่า  2.00    
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา
สาขางาน จำแนกตามชั้นปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน
ดี  
มากกว่าร้อยละ  74  
การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พอใช้
ร้อยละ  60 -74
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.4

ความรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบาย
ผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
วิชาชีพ ฯลฯ  ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน จำแนกตามชั้นปี
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
จัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning โครงการส่งเสริมผูส้ อนจัดทำ e-book ส่งเสริมให้ผเู้ รียนส่งงาน
ผ่านระบบ e-mail  โครงการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการให้เป็น e-library  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของ
สถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา  เป็นต้น  และต้องดำเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จำนวนผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำแนกตาม
ชั้นปี โดยเก็บข้อมูลจากผู้สอน ในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้า
3. ร้อยละของผูเ้ รียนทีส่ ามารถใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำแนก
ตามชั้นปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่สามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.5

คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมทีด่ ใี นวิชาชีพ  การมีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6  ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คำอธิบาย
ผูเ้ รียน ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี าม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ความซือ่ สัตย์
ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การประหยัดและออม การหลีกเลีย่ งอบายมุข และสิง่ เสพติด เป็นต้น
การมีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ตามหลักสูตร ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จำแนกตามชั้นปี
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
มีการประเมินเจตคติ   คุณธรรมจริยธรรม  ในรายวิชา  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  โครงการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ  โครงการพัฒนาจิต  เป็นต้น  และต้อง
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จำนวนผูเ้ รียน แต่ละชัน้ ปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานทีม่ พี ฤติกรรม  3 ด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยาลัย  เช่น การแต่งกายตามระเบียบ  การเข้าแถวหน้าเสาธง  ไม่ทุจริตในการสอบ  ไม่ลักขโมย
ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการพนัน   เป็นต้น 
2.2 การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น  ช่วยเหลือผู้อื่น  พูดจาสุภาพ  เป็นต้น
2.3 มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การแต่งกาย การแสดงออกทีเ่ หมาะสมในโอกาสต่างๆ
เป็นต้น
3. ร้อยละของผูเ้ รียนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำแนกตามชัน้ ปี
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
13

ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.6

ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
คำอธิบาย
ผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวช.3 เมือ่ เทียบกับผูเ้ รียนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  โครงการเตือน
ก่อนรีไทร์  โครงการสอนซ่อมเสริม  เป็นต้น   และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.3  แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษา
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 8   ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
คำอธิบาย
ผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.2 เมือ่ เทียบกับผูเ้ รียนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก   การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ   การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง   โครงการ
เตือนก่อนรีไทร์  โครงการสอนซ่อมเสริม  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับชั้น ปวส.2  แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
3. ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาของระดับชัน้ ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษา

15

ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
คำอธิบาย
ผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา  โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทำมาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา
จังหวัดหรือสถาบัน และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวช.3  ทัง้ หมดทีเ่ ข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น  ปวช.3 แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวช.3 ทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน
4. ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คำอธิบาย
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        
จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก   การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา  โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทำมาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา
จังหวัดหรือสถาบัน และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.2 ทัง้ หมดทีเ่ ข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น  ปวส.2 แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.2 ทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูง  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  74  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 -74
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.7

ความรู้และทักษะในการหางานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คำอธิบาย
ผูส้ ำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีไ่ ด้งานทำในสถานประกอบการ
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ตามประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  โครงการ “ศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา” โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา แต่ละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน 
2. จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีไ่ ด้งานทำในสถานประกอบการทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี   แต่ละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานทำในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ  ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตร  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานทำในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ  ว่างงานและไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานทำในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี แต่ละหลักสูตร

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำใน
สถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  59  
พอใช้ 	 ร้อยละ  50 -59
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 50

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 1.8

คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา  ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จ
การศึกษา
คำอธิบาย
ความพึงพอใจของผู้บริหาร   เจ้าของสถานประกอบการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อพฤติกรรม
ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเกีย่ วกับ   1) ความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานัน้ ๆ   2) ความรู้
ความสามรถพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การตัดสินใจ  ความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการจัดการ
และการทำงานเป็นทีม   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ   เป็นต้น    3) คุณธรรม   จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน ความมีวนิ ยั ความซือ่ สัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน
อดทน  ความเสียสละ  การตรงต่อเวลา  การอุทิศตนในการทำงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งประสิทธิผลใน
การทำงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาทีท่ ำงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขา
วิชาต่าง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นต้น  
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชาชีพ โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ    โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ   หรือ   การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น และ
ต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนและประเภทของสถานประกอบการที่ให้ข้อมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
2. ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ แต่ละด้าน ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ   ความรู้
ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตร/ ประเภทวิชา /สาขาวิชา โดยแบบประเมินความพึงพอใจ  ที่มีมาตรวัด 5 ระดับ 
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน แต่ละหลักสูตร

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี  	
4.00 - 5.00 
พอใช้ 	 3.50 - 3.99
ปรับปรุง 1.00 - 3.49

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

20

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ข้อกำหนดที่ 2
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 2.1

ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ  
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา   หรือ
ปรับปรุงแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิน่ โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียน
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ   เช่น
การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ   โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น และต้องดำเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  PDCA 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน
2. จำนวนรายวิชา ทีม่ กี ารพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา
โดยพิจารณาจาก
2.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา  หรือแผนการเรียน
ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน
2.4 รายงานการนำผลการประเมิน ไปใช้
3. ร้อยละของรายวิชา ทีม่ กี ารพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพ  
		

เกณฑ์การตัดสิน
ดี

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  มากกว่าร้อยละ 75
พอใช้ มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  ร้อยละ 60 -75
ปรับปรุง มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  ต่ำร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว
22

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 2.2

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัมนาตนเอง
ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คำอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ
บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน
การวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย  เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้         
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น    
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที  ่ โครงการ
สอนเป็นทีม   โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน  เป็นต้น   และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จำนวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ  ดังนี้
2.1 ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
2.3 มีการนิเทศการสอน  และประเมินผลการสอน
2.4 มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผน  การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้ 	 ร้อยละ 60 -75
ปรับปรุง ต่ำร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
คำอธิบาย
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ
ในรายวิชาทีส่ อน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้ หาและเทคนิควิธสี อน การใช้สอื่ การสอน  การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น   
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจากการปฏิบตั ิ
ตามข้อกำหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  สนับสนุน
ให้ผู้สอนได้รับการอบรมในเรื่อง   หลักการสอน   เทคนิคการสอน   เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการสอน  
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  วัดและประเมินผล  โครงการสนับสนุนผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้ใน
วิชาชีพที่สอน  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ทักษะการพูด  การบรรยาย  เป็นต้น  และต้องดำเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
      1. จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใช้
สื่อการสอน  การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับ  
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี  	
4.00 - 5.00 
พอใช้ 	 3.50 - 3.99
ปรับปรุง 1.00 - 3.49

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 16   ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
คำอธิบาย
งบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่องบดำเนินการ
ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดซือ้ วัสดุฝกึ ตามทีผ่ สู้ อนได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู  
้ โครงการจัด
ระดมทุนเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์  ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. งบดำเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา
2. งบประมาณทีส่ ถานศึกษา จัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียน ในแต่ละหลักสูตร  ตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียน ในแต่ละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนต่อ
งบดำเนินการทั้งหมด

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดำเนินการทั้งหมด
พอใช้ 	 ร้อยละ  10 - 15  ของงบดำเนินการทั้งหมด
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดำเนินการทั้งหมด
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ข้อกำหนดที่ 2.3

จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
คำอธิบาย
ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ  การใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ และจำนวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจากการปฏิบตั ิ
ตามข้อกำหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  โครงการ
เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนห้องและตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อห้อง
3. จำนวนผูเ้ รียน ในแต่ละครัง้ ของการเรียนในรายวิชาทีใ่ ช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา   และสาขางาน
4. จำนวนผูเ้ รียนต่อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครัง้ ของการเรียนในรายวิชาทีใ่ ช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จำนวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชา
ทีใ่ ช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การตัดสิน
ดี    
ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์   1  คน : 1 เครื่อง
พอใช้     ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์   2  คน : 1 เครื่อง
ปรับปรุง    ผูเ้ รียน : คอมพิวเตอร์   3  คนขึน้ ไป : 1 เครือ่ ง
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ข้อกำหนดที่ 2.4

จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้า  ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18   ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน พืน้ ทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ านเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สงู สุด
คำอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติ   ให้เหมาะสมกับ  
สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
พืน้ ทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน   โครงการจัดทำห้องปฏิบตั กิ ารกลาง   แต่งตัง้ ผูด้ แู ลประจำห้อง   สำรวจความพึงพอใจ
การใช้ห้อง  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
2. ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน 
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  โดยพิจารณาจาก  
3.1 มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
3.2 มีการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใช้
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
3.4 มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และ
พื้นที่ฝึกปฏิบัติ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  โดยพิจารณาจาก  ข้อ  3.1-3.4
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ดี        ปฏิบัติทุกข้อ
พอใช้     ปฏิบตั ิข้อ 1- 3 
ปรับปรุง ปฏิบัตขิ ้อ 1- 2
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ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
คำอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริการ ได้แก่หอ้ งสมุด ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ห้องอินเทอร์เนต
ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถรองรับการให้
บริการวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคม โดยจัดให้มคี รุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ทีเ่ พียงพอและ/หรือเหมาะสม
กับแต่ละสาขาวิชา   
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ    เช่น    
มีโครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ทจี่ ำเป็นให้กบั ห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ห้องอินเทอร์เนต
การจัดหาเอกสาร ตำรา ต่างๆ ให้แห่ห้องสมุด มีการพัฒนาการให้บริการการใช้ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้
เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. จำนวนครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ทมี่ ใี นศูนย์วทิ ยบริการ  มีสอื่ ทีห่ ลากหลาย  และข้อมูลการใช้งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น 
3. สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
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ดี       ปฏิบัติทุกข้อ
พอใช้     ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ปรับปรุง   ปฏิบัติ 1-2 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
คำอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรียน   โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือ
เหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์   รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานที่
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน  
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ เช่น มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์   และอุปกรณ์   เช่นแบบบันทึกคำขอการใช้   แบบรายงานการ
ซ่อมบำรุง มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ทันสมัย  โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำปี
การศึกษา  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการและมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพ  ดังนี้
1. จำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน   อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
2. จำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน   มีความเพียงพอ
3. จำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน   มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ใช้
5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมิน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี       ปฏิบัติทุกข้อ
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ 
 พอใช้     ปฏิบัติข้อ 1-4 
ปรับปรุง   ปฏิบัติข้อ 1-3
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ข้อกำหนดที่ 2.5

จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
คำอธิบาย
จัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิง่ อำนวยความสะดวกทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
เช่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัดพื้นที่
ห้องเรียนห้องปฏิบตั ิ การจัดผังห้องปฏิบตั กิ าร ระบบป้องกันอัคคีภยั ฯลฯ ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ    เช่น  
กิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  โครงการ  5 ส  
โครงการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. จำนวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
       2.1 ป้ายแสดงคำเตือนความปลอดภัย
         2.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
         2.3 ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
         2.4 สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ
         2.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำพื้นที่นอกเหนือจากห้องพยาบาลของสถานศึกษา
         2.6 บันทึกการตรวจสภาพและบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
         2.7 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
         2.8 ข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
     3. ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่าง
มีคุณภาพ
30

ดี  	
มากกว่าร้อยละ  70  
พอใช้ 	 ร้อยละ  60 - 70
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 2.6

พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22   ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
คำอธิบาย
จำนวนครูและบุคลากรสายสนันสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
ส่งครูไปสัมมนาทางวิชาการ  โครงการทัศนศึกษา  ดูงาน  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ  ลาศึกษาต่อ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 
3.   จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
4. ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ดี  	
มากกว่าร้อยละ  89  
ในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
พอใช้ 	 ร้อยละ  75 - 89
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75
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ข้อกำหนดที่ 2.7

ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23  จำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบาย
การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา เช่น
การเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น  เพื่อให้การจัดการ
ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
     สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา การจัดหาทุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
โครงการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ภายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถาบันทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
ดี       
จากแหล่งต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
พอใช้
ประสิทธิภาพ  
ปรับปรุง
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ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก
25 ครั้งขึ้นไป
ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก   
20-24  ครั้ง
ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก
น้อยกว่า 20  ครั้ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 24   จำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
คำอธิบาย
สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนและ
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัด   โดยสถานศึกษาต้องมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ที่มีความพร้อม
และทันสมัยของวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  ครุภัณฑ์  มีครูฝึกที่มีทักษะความชำนาญ  มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้  มีแผนการฝึกปฎิบัติงานให้กับผู้เรียน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ทีร่ ว่ มจัดการศึกษา  โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โครงการพัฒนาบุคลากรให้กบั สถานประกอบการ
เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ทีจ่ ดั การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2. รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ และจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาทั้งในระบบ
ทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

 

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และ/หรือ ระบบปกติ

ดี       สถานประกอบการ 20 แห่งขึ้นไป
พอใช้    15-19  สถานประกอบการ
ปรับปรุง สถานประกอบการน้อยกว่า 15 แห่ง
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 25   จำนวนคน-ชั่วโมง  ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
คำอธิบาย
มีการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูน้ ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ
ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จ จากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน การจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสาขาต่างๆ  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนสาขางานที่เปิดสอน
2. จำนวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน แต่ละสาขางานต่อภาคเรียน
3. จำนวนสาขางานที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมง
ต่อภาคเรียนขึ้นไป
4. ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  89  
พอใช้ 	 ร้อยละ  75 - 89
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 26   อัตราส่วนของผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
คำอธิบาย
จำนวนผูส้ อนทีเ่ ป็นข้าราชการ  ครูประจำ พนักงานราชการ  ครูจา้ งทีส่ ถานศึกษาทำสัญญาจ้างต่อเนือ่ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรียน ทีม่ คี ณ
ุ วุฒทิ างวิชาชีพ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ  เช่น จัดทำ
แผนอัตรากำลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร   แผนการรับนักเรียน   เป็นต้น และต้องดำเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน
      3. จำนวนผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน
      4. อัตราส่วนผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
       5 จำนวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน
1  คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน
     6.   ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ทีผ่ สู้ อนประจำมีคณ
ุ วุฒทิ างวิชาชีพต่อผูเ้ รียนตามเกณฑ์ ผูส้ อน
1  คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผู้สอนประจำมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 35 คน
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ดี  	
ร้อยละ  100  
พอใช้ 	 ร้อยละ  50 - 99
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 50

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตราส่วนของผู้สอนประจำต่อผู้เรียน
คำอธิบาย
     จำนวนผูส้ อนทีเ่ ป็นข้าราชการ ครูประจำ พนักงานของรัฐ ครูจา้ งทีส่ ถานศึกษาทำสัญญาจ้างต่อเนือ่ ง
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ของสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
จัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากร  แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการรับนักเรียน  เป็นต้น  และต้อง
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
      1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
      2. จำนวนผู้สอนประจำทั้งหมดของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
อัตราส่วนผู้สอนประจำต่อผู้เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ดี       ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน
พอใช้    ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน  25-30  คน
ปรับปรุง   ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อกำหนดที่ 3
สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 3.1

จัดทำระบบการดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่  28  จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
คำอธิบาย
สาขาวิชา/สาขางาน จัดให้ผเู้ รียนทุกคน (ทัง้ กลุม่ /ห้อง) พบครูทปี่ รึกษาเพือ่ ดูแลติดตามให้คำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  
กิจกรรมปฐมนิเนศ  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา  กิจกรรมเยี่ยมหอพัก  โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เป็นต้น  
และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.  แผนการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
2.  เอกสาร/รายงาน การจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

ดี  	
มากกว่า 25 ครั้งต่อปี
พอใช้ 	 20 - 25  ครั้งต่อปี
ปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่ 29   จำนวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดให้บริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า เฮโรอีน   
เป็นต้น   ให้กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี   เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
      1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
      2.  จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสารเสพติด
      3. รายงานผลการตรวจแต่ละครั้ง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จำนวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมด
ในสถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ดี       

1  ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจำนวนผู้เรียน
ที่ได้รับการตรวจ มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้     1  ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจำนวนผู้เรียน
ที่ได้รับการตรวจ  ร้อยละ 80-90  
ปรับปรุง 1  ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจำนวนผู้เรียน
ที่ได้รับการตรวจ น้อยกว่าร้อยละ  80  หรือ
ไม่มีการตรวจ
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชี้ที่  30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
คำอธิบาย
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือในกรณีอื่น
เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า    ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
กิจกกรมพบครูที่ปรึกษา  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง  โครงการ  HOT LINE  สายด่วน  โครงการวิจัย
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนแรกเข้า ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน แต่ละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี 
      2. จำนวนผู้เรียนปัจจุบัน แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี 
3. จำนวนผูเ้ รียนแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชัน้ ปี ทีอ่ อกกลางคัน
และสาเหตุการออกทุกชั้นปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ทุกชั้นปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า

40

ดี  	
น้อยกว่าร้อยละ 31
พอใช้ 	 ร้อยละ 31-40
ปรับปรุง มากกว่าร้อยละ 40

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 3.2

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 31 จำนวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คำอธิบาย
      สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ง่ เสริม
ด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมทีด่ งี าม  รวมทัง้ ด้านบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์ให้กบั ผูเ้ รียน
ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด  โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ  เช่น  จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรม  กิจกรรม  อชท.  กิจกรรมดนตรี  งานกีฬาสี   โครงการธรรมะประจำสัปดาห์
โครงการค่ายอาสาพัฒนา โครงการสร้างวินัยในการขับขี่  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
      2. จำนวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง   3   ประเภทกิจกรรม   คือ   กิจกรรม    
ส่งเสริมวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  และ กิจกรรม ส่งเสริม
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  
       3.   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม
       4.   รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรม
ทั้ง  3  ประเภทกิจกรรม
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ 80
พอใช้ 	 ร้อยละ 75-80
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 3.3

จัดทำระบบการดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 32 จำนวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม  ประเพณี
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น  
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์   กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น   กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมต่างๆ  กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิยมไทย  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
      1.  จำนวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2.  จำนวนสาขาวิชา/สาขางานทีม่ กี ารจัดกิจกรรมครบทัง้   2  ประเภทกิจกรรม  คือ  กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม  กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการอนุรกั ษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเพณี
3.  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม
4.  รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรม
ทั้ง  2  ประเภทกิจกรรม
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  80
พอใช้ 	 ร้อยละ 75-80
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 4
การบริการวิชาชีพสู่สังคม

ข้อกำหนดที่ 4
สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม  ดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 4.1

บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 33
จำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้บริการวิชาชีพพร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ละคำแนะนำในการดูแล
บำรุงรักษา รวมทั้งมีการให้บริการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งนี้
ทุกกิจกรรม/ โครงการจะต้องมีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
โครงการล้างแอร์ชว่ ยชาติ ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน  โครงการอาชีวบริการ เป็นต้น  รวมทัง้ มีการให้บริการ
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น   โครงการ 108 อาชีพ โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. มีข้อมูลความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการ
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการและจำนวนครัง้ ทีใ่ ห้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรูใ้ นการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
3. จำนวนกิจกรรม/โครงการและจำนวนครั้งในการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้บริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรูใ้ นการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
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ดี   ตั้งแต่  4 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป
พอใช้    2-3 กิจกรรม/โครงการ
ปรับปรุง 0-1  กิจกรรม/โครงการ

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 4.2

จัดสรรงบประมาณ  เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34
ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ
ต่องบดำเนินการ
คำอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริงในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ      
ที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่น  ต่องบดำเนินการ
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการงาน
อาชีพแก่ชุมชน   ประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่
ประชาชน  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี   เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
      1.   งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำกิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาใช้จริง
      2.   งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากต้นสังกัด ไม่รวมงบลงทุน
      3.   งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากหน่วยงานอื่น ไม่รวมงบลงทุน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการดำเนินการ
ต่องบดำเนินการ ไม่รวมงบลงทุน
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ 0.20
พอใช้ 	 ร้อยละ  0.11 - 0.20
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 0.11

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย

ข้อกำหนดที่ 5
สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม    และการวิจัย ดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 5.1

ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน
ที่นำไปใช้ในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 35  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน
คำอธิบาย
      สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน หรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย  นวัตกรม  สิ่งประดิษฐ์   กิจกรรมการทำโครงงานของผู้เรียน  โครงการ
ประกวดผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   เป็นต้น  
และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จำนวนสาขาวิชา/สาขางาน  แต่ละหลักสูตร  ที่สถานศึกษาเปิดสอน
2. จำนวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน,   ผู้จัดทำ ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน แต่ละหลักสูตร   ตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน
3. จำนวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน,  ผู้จัดทำ ฯลฯ) ของ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงาน ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  หรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
4. จำนวนสาขางาน ที่จัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน หรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  หรือ การประกอบอาชีพ และ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 
       4.1 ระดับ ปวช. อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคการศึกษา 
           4.2 ระดับ ปวส. อย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา 

48

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

     5. ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน หรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  หรือ การประกอบ
อาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
ที่มีการจัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน
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ดี  	
ร้อยละ  100
พอใช้ 	 ร้อยละ  75-99
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  75

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 36  จำนวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ทีม่ ปี ระโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รบั
การเผยแพร่ระดับชาติ
คำอธิบาย
      สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน สร้าง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ   และ/หรือ สนับสนุน
ให้ผู้สอน  ผู้เรียน  เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย  นวัตกรม  สิ่งประดิษฐ์   กิจกรรมการทำโครงงานของผู้เรียน  โครงการ
ประกวดผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน  โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   กิจกรรม
สัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา  การจัดทำเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา  เป็นต้น  และต้อง
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
1.  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน  ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ
2.  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน  ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
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ดี  	
ตั้งแต่  3  ชิ้นขึ้นไป
พอใช้ 	 2  ชิน้
ปรับปรุง 1  ชิน้ หรือน้อยกว่า

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 5.2

จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย และ
โครงงานที่นำไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนารสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 37  ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานต่องบดำเนินการ 
คำอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริงในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  
ที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่น  ต่องบดำเนินการ 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยของสถานศึกษา   หาความร่วมมือในการทำวิจัยกับ
หน่วยงานอื่น  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     
      1.   งบประมาณทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจากสถานศึกษา 
      2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 
      3. งบประมาณทีใ่ ช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการดำเนินงาน
ต่องบดำเนินการ ยกเว้นงบลงทุน
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  1.00
พอใช้ 	 ร้อยละ   0.50 -1.00
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ0.50

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 5.3

จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานที่นำไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 38  จำนวนครัง้ และช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม  สิง่ ประดิษฐ์   งานวิจยั
และโครงงาน
คำอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์   อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ  การนำเสนอผลงาน เป็นต้น
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
การจัดทำเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดแสดง
ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา จัดรายการวิทยุการศึกษา R-Radio ประสานความร่วมมือกับสือ่ ต่างๆ
ในท้องถิ่น  เป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     
      1.  จำนวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน 
2. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแต่ละช่องทาง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

จำนวนครั้งและจำนวนช่องทางของการ ดี          4 ครั้งและ 4  ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม พอใช้     2-3  ครั้งและ 2-3  ช่องทาง/ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ปรับปรุง  1 ครั้งและ 1 ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกว่า
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 6
ภาวะผู้นำและการจัดการ

ข้อกำหนดที่ 6
ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา  ดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 6.1

ใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา  และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 39   ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ ริหารทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีสว่ นร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
คำอธิบาย
การใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สาขาวิชา/สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชา
/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การนำสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่กำหนดไว้
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร  มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ  3-5  ปี   หรือแผนยุทธศาสตร์ เอกสาร/รายงาน
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี รายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  พิจารณาจาก
1. การกระจายอำนาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน
      2. การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผน
จัดการศึกษาของตนเอง
      3. การมีสว่ นร่วม และการให้ความร่วมมือของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
4. การพึ่งตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความร่วมมือ   ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
6. ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร   ตามสถานการณ์ที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย
7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องดำเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ  PDCA 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่มีคุณภาพ
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ดี  	
ครบ  8  ข้อ
พอใช้ 	 6-7 ข้อ
ปรับปรุง น้อยกว่า 6  ข้อ

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 6.2

ใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา  และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
คำอธิบาย
ครู ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น
โครงการเชิดชูเกียรติ  ครูผมู้ คี ณ
ุ ธรรม  จริยธรรมดีเลิศ  ครูดเี ด่น ประจำปีของสถานศึกษา  โครงการจัดอบรม
เพื่อเพิ่มวิทยฐานะแก่ครูเป็นต้น  และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     
   1.   จำนวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน
      2. จำนวนครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต
3. จำนวนครูที่ผ่านการประเมินตามข้อบังคับ    คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  ของบุคลากรในสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
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ดี  	
มากกว่าร้อยละ  90
พอใช้ 	 ร้อยละ  85 - 90
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 85

มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ข้อกำหนดที่ 6.3

จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลพืน้ ฐานทัง้ หมด เช่น ข้อมูลผูเ้ รียน บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น มีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีขอ้ มูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบตั แิ ละความสำเร็จจากการปฏิบตั ิ
ตามข้อกำหนด โดยมีกจิ กรรม/งาน/โครงการทีด่ ำเนินการเพือ่ นำไปสูม่ าตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา   ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา   โครงการจัดการ
ความรูข้ องสถานศึกษา   โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น
และต้องดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีเอกสาร/รายงาน การจัดการสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน   มีการนำข้อมูลสารสนเทศ มาใช้และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/
สาขางานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  มีหลักฐานจำนวนผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้  พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้       
      1.   มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน
      2.   มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ
      3.   มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
      4.   มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
      5.   มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้

เกณฑ์การตัดสิน
ดี          ปฏิบัติข้อ 1- ข้อ 4 หรือปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ
พอใช้     ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 2 หรือไม่ได้ดำเนินการ
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ข้อกำหนดที่ 7
สภานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
คำอธิบาย
      สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนือ่ ง   ประกอบด้วยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกำหนดระเบียบ
วิธีการ  ขั้นตอน  บุคลากร  งบประมาณ  และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน  เช่น  นโยบายและ
แผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานประกันคุณภาพ คู่มือ
การประกันคุณภาพ   มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ   ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการนำผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบการศึกษามีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
      สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น   
มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ   จัดทำนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ   แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการทำงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทำคูม่ อื ประกันคุณภาพ  จัดทำ
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ  จัดทำแผนกำกับติดตาม  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก
1. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน  หรือรายงานการตรวจสอบ  การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี
3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายใน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี          มีการปฏิบัติครบทั้ง  4  ข้อ 5 ข้อ
พอใช้     ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 2 หรือไม่ได้ดำเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 43    ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทัง้ สาธารณชน
มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน   จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเป็น
แหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสำเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น   
มีคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ   มีหลักฐาน   หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ การตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจำปี   มีการนำผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจำปีรวมทั้งข้อเสนอแนะ
มาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริหาร   มีการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA)  มีเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทัง้
สาธารณชน    
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก 
1.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น  รามทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

ดี          	 ปฏิบัติครบทั้ง  3  ข้อ
พอใช้      ปฏิบัติข้อ  1  และ  ข้อ  2
ปรับปรุง  	ปฏิบัติข้อ  1  เพียงข้อเดียว
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นิยามศัพท์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ข้อกำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเป็น

เกณฑ์ในการกำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประกันคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  โดยใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการประกันคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต้องการ

ข้อกำหนด   หมายถึง   ข้อความที่กำหนดให้สถานศึกษามีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ หมายถึง   ตัวประกอบ   ตัวแปร   ค่าที่สังเกตได้   ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนถึง

ลักษณะของทรัพยากรในการดำเนินงาน   หรือผลการดำเนินงาน   ในการจัดอาชีวศึกษาตามข้อกำหนด  
และใช้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือคุณค่าการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานที่ได้รับ  

ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าคณะวิชา  หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ครู  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  บุคคลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ นับสนุนทางการศึกษา  ให้บริการในสถานศึกษา  
เช่น  ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที  ่ คนงาน  นักการภารโรง  ยาม   ในสถานศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน

แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อและเนื้อหาสาระครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชา  โดย
มีสาระครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้   สาระการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้   และการ
ประเมินผลการเรียนรู้

แผนการเรียน   หมายถึง   การจัดรายวิชาต่างๆ   ตามโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การใช้หลักสูตร

เพือ่ จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามลำดับ จนครบตามกำหนดในโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

งบดำเนินการ หมายถึง เงินในงบประมาณ ได้แก่  งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
ค่าเสื่อมราคา  ยกเว้นงบลงทุน  และเงินนอกงบประมาณ  ได้แก่   เงินบำรุงการศึกษา  เงินที่ได้จากการ
ระดมทรัพยากร  เงินรายได้ อื่นๆ
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งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่   รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์   ที่ดิน  และ
สิ่งก่อสร้าง 

ปริมาณงาน 1 คน-ชัว่ โมง (1 man-hour) หมายถึง  ปริมาณงานทีค่ นหนึง่ คนทำได้ในเวลา 1  ชัว่ โมง

คำนวณได้จาก 
ปริมาณงาน  =    ผลรวม (คน X เวลา)    มีหน่วยเป็น  คน-ชั่วโมง  (man-hour) 
ตัวอย่าง   2 man-hour คือปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทำงานสองชั่วโมง หรือ คนสองคนทำงาน
คนละชั่วโมง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง หลักสูตรอาชีวศึกษาทีไ่ ด้พฒั นามาจากมาตรฐานอาชีพของแต่ละอาชีพ
ข้อมูลแสดงความตระหนัก   หมายถึง   หลักฐานหรือเอกสารทีแ่ สดงถึงความมุง่ มัน่ หรือให้ความสำคัญ

ของสถานศึกษาต่อตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่การบรรลุตามข้อกำหนด ได้แก่   ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ  
แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจำปี  รายงานการประชุม  แผนการจัดการเรียนรู้  ฯลฯ 

ข้อมูลแสดง การปฏิบตั ิ หมายถึง  หลักฐานหรือเอกสารทีแ่ สดงถึงร่องรอยการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  ที่กำหนดไว้  เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด

ข้อมูลแสดงความสำเร็จ หมายถึง  หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
โครงการที่มีประสิทธิผล หมายถึง โครงการที่ดำเนินงานได้ผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

วงจรคุณภาพ   หมายถึง   วงจรการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณภาพของเดมมิ่งประกอบด้วย   การวางแผน

การทำงาน (P)  การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (D)  การตรวจสอบการดำเนินงาน (C) และการนำ
ผลการตรจวสอบไปปรับปรุงการดำเนินงาน (A)  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย
ดร.อนันท์
นายประธานวิทย์
นายบูรณะ
นายประศาสน์
นางสาวชมพูนุช
นายนะโม
นายอรัญ
นางสุวรรณา
นางสาวฉันทนา
นายสุบิน
นายปรีดี
นายสนธยา
นายสุรศักดิ์
นายสมพร
นายเกษม
นางวรรณา
นางคนึงนิจ
นายภูวนาจ
นายเรืองแสง
นายพลฤทธิ์
นายทองพูน

ธำรงสุข
งามสะอาด
ยูวะเวส
สมชัย
ประเทืองทิน
บัวบังศร
ส้มกลีบ
พวงพันธุ์
พงษ์ศรีศุภกร
โพธิครูประเสริฐ
แพทย์รัตน์
เกตุทอง
จันทร์สมบูรณ์
ศรีน้อย
หิรัญมาศ
วิศวไพศาล
โกสิยาภรณ์
พรหมเนตร
ทองพันธ์
ห้าสกุล
ธรรนสวัสดิ์
กิ่งนาค

นายอภิชาติ

เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ครูวิทยาลัยการอาชีพปรานบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
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มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สำหรั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ

ที่ปรึกษา
นางศิริพรรณ

ชุมนุม

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นางสิริรักษ์

รัชชุศานติ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริหาร

นายสันติ

อภิสิทธิรัตนากร

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางผ่องพรรณ

จรัสจินดารัตน์

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นายเลิศ

วุฒิชาติปรีชา

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

คณะทำงาน

นางสาวพัฒน์ศัจกร อรรถาศิลป์

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สิบตรีธีรชัย

สวัสดิบุตร

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางธิติยาภรณ์

จั่นบำรุง

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางสาวอรนุช

สิริกุลขจร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางปรียา

ตันวิพัฒน์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

นายองอาจ

โกมลมรรค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
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