
คูมือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
www.vec.go.th 

http://www.vec.go.th/


คํานํา 
คู มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ 2559  เลมนี้   จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค 

1. ใหสถานศึกษาใชในการวางระบบการประเมินภายในสถานศึกษา

2. ใหสถานศึกษาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจประเมินภายในสถานศึกษา

3. ใชประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด

คูมือเลมนี้ประกอบดวย  2  สวน  คือ  วิธีการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  
และการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ซ่ึงในการใชคูมือจะตองใชรวมกับคูมือการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ีเสียสละเวลาใน
การเขียนคูมือเลมนี้  และหวังวาคูมือนี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษา  ผูประเมินภายในโดยตนสังกัด  และ
ผูสนใจท่ัวไป 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



สารบัญ 

หนา 
คํานํา 

สารบัญ 

สวนที่ 1  วิธีการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

1 

สวนที่ 2  การเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓๑

ภาคผนวก 

- กฎกระทรวง วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

- ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

คณะผูจัดทํา 



สวนท่ี 1 

วิธีการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา มี 2 ระดับ คือ การประเมินคุณภาพภายใน                 

โดยสถานศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด  และตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน  เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน  

 การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังแผนภาพตอไปนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานตอหนวยงาน   

ตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชนไดนั้น  สถานศึกษาจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน วิเคราะห

และสรุปผลกอน  ดังนั้นในการประเมินสถานศึกษาจะตองกําหนดวิธีการใหชัดเจน  ซ่ึงอาจไดขอมูลจากการสังเกต  

จากสภาพจริง สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ  และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน  ตามสาระสําคัญของ

การประเมินในแตละตัวบงชี้ และแตละประเด็นการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 

จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

รายงานหนวยงานตนสังกัด  

เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน 

 

 

เปดเผยตอสาธารณชน 

วิเคราะห และสรุปผล 

เสนอตอคณะกรรมการวิทยาลัย/สถานศึกษา 
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แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ จาก     
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ  
และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท้ัง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูล      
มาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง 

- แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)             
5 ระดับ 

- ครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท้ัง 3 ดาน 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน 
ผู ท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน  
หนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนก 
  ตามระดับ สาขางาน 
- ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ี   
  สถานศึกษาติดตามได  
  จําแนกตามระดับ สาขางาน 
 
 
 
 

 

- ไมนอยกวารอยละ 75 ๑    



 ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จาก
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษา
ไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอ จากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงาน
ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

   เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- ขอมูลตอบกลับจากการสํารวจ 
  ความพึงพอใจตอคุณภาพของ   
  ผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 

- เปนรายบุคคล 
- ไมนอยกวารอยละ 75 

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการ
ประเ มินความพึงพอใจด าน คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 
ข้ึนไป  ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

    
  ขอมูลตอบกลับจากการสํารวจ 
  ความพึงพอใจตอคุณภาพของ 
  ผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 
  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

- เฉลี่ย 3.51 – 5.00    
  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแต 
รอยละ 80 ข้ึนไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

    
  ขอมูลตอบกลับจากการสํารวจ 
  ความพึงพอใจตอคุณภาพของ 
  ผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 
  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
  ท่ัวไป เฉลี่ย3.51 – 5.00 

- เฉลี่ย 3.51 – 5.00    
  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 
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๕ 
 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 ตั้ งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  ของ
จํานวนขอมูลตอบกลับ 

    
  ขอมูลตอบกลับจากการสํารวจ 
  ความพึงพอใจตอคุณภาพของ 
  ผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 
  ดานสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 
  3.51 – 5.00 

- เฉลี่ย 3.51 – 5.00  
  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 
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 ๖ 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา  

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนท่ี
เรียนแบบเต็มเวลา และผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน
ท่ีสถานศึกษากําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

- ภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับ 
  ผูเรียนท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิ 
  ภาคี 
- ภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษา 
  กําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลา 
- จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
 

 
 
 

 
- ผูรับผิดชอบงาน 
  ทะเบียน 

  
เอกสารหลักฐานจากงานทะเบียน
จําแนกตามระดับสาขางาน 

- จํานวนผูเขาเรียนแรกเขา 
  ของรุนนั้น 
 

   เก่ียวกับ 
- จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
- จํานวนผูพนสภาพผูเรียนและ 
   สาเหต ุ
- จํานวนผูลาออกและสาเหตุ 
- จํานวนผูท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 
  และสาเหต ุ

 
 

 

 

2 ๑ 



 
 

 

 

๗ 
 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือและ
ขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม  
“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจรยิธรรม 

- คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมแกผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน 
 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
เชน โครงการประชุม/อบรม 
เอกสารประกอบการ
ประชุม/อบรม ฯลฯ 

- การใหความรูและสรางความ 
  เขาใจ 

2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ
ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและ
โดยการมีสวนรวมของทุกคน 

 
- ปายประกาศขอความท่ี 
  แสดงถึงคุณธรรมอัตลักษณ 
  ของสถานศึกษา พฤติกรรม 
  ท่ีพึงประสงค ท่ีติดตั้ง  
  ปดประกาศภายใน 
  สถานศึกษา 

 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การประชุมกําหนด
คุณธรรมอัตลักษณของ
สถานศึกษา และพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคของแตละกลุม 

- คุณธรรมอัตลักษณของ 
  สถานศึกษา 
- พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของ 
  กลุมผูบริหาร กลุมครู และ 
  บุคลากรทางการศึกษา และ 
  กลุมผูเรียน 
- ความสมัครใจ เต็มใจ และ 
  โดยการมีสวนรวมของทุกคน 

 

 

 

๑ 2 

๑ 3 2 



 ๘ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 
 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
โครงการคุณธรรมจริยธรรมท่ีแตละ
กลุมรวมกันจัดทํา โดยกําหนด
เปาหมายพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

- กําหนดเปาหมายพฤติกรรม 
  ท่ีพึงประสงครวมกันของแต 
  ละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร 
กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
การนิเทศและเสริมแรง  

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการนิเทศ
และเสริมแรง 

- มีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ประเมินผล 

- ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
- มีการกําหนดแนวทางการ 
  พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

๑ 2 

๑ 2 

2 ๑ 



 
 

 

 

๙ 
 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
มอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ 
ในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมาย 
ไดอยางถูกตอง 
 

  
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

 - ผูอํานวยการสถานศึกษามี 
  ความรูความเขาใจ 

2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถใน
การส่ือสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี  

  
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 
- บุคคลภายนอก 

 - ผูอํานวยการสถานศึกษามี 
  ความสามารถในการสื่อสาร 

 

 

 

๑ 

๑ 



 
๑๐ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม     
และเปาหมายและดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญ
ของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
 

  
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
แผนงาน โครงการกิจกรรม
ตามนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด 

- ผูบริหาร ครู บุคลากร 
  ทางการศึกษา และผูเรียน  
  รวมกัน 

4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และเปาหมายท่ีกําหนด 
 

   
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 - ผูอํานวยการสถานศึกษามี 
  การติดตาม ตรวจสอบ 

5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป 
 

  
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย
และกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป 

- ผูอํานวยการสถานศึกษามี 
  การประเมินผล 
- ตามเปาหมาย 
- กําหนดแผนพัฒนาตอไป 
 

 

 

 

2 ๑ 

๑ 

2 ๑ 



 
 

 

 

๑๑  

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมี
จํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี 

  
- ผูรับผิดชอบงานบุคลากร 
- ผูรับผิดชอบงานทะเบียน 
- หัวหนาแผนกวิชา 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนครูท้ังหมด จําแนก 
   ตามแผนกวิชา 
- จํานวนผูเรียนท้ังหมด จําแนก 
   ตามแผนกวิชา 
 
 

- ตามเกณฑมาตรฐาน 
  อัตรากําลัง 

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให
ครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูท่ีจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือ
เปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติม
ตรง หรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน 

  
- ผูรับผิดชอบงานหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับวุฒิ
การศึกษา การศึกษาฝกอบรม
เพ่ิมเติม และรายวิชาท่ีสอน
ของครูแตละคน 

- จบการศึกษาตรงหรือ 
  สัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน 
- ไดเขารับการศึกษาหรือ 
  ฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ 
  สัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน 

 

 

 

๑ 2 

๑ 2 



 
๑๒ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครู
ไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 10 
ช่ัวโมงตอป 

  
- ผูรับผิดชอบงานบุคลากร 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การพัฒนาครูแตละคนใน
รอบปการศึกษา 
 

- ไมนอยกวารอยละ 75 
- ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ี 
  สอน 
- ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมี
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557  หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี 

  
- ผูรับผิดชอบงานบุคลากร 
- ผูรับผิดชอบงานทะเบียน 
- หัวหนาแผนกวิชา 

 
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับ 
- จํานวนบุคลากรทาง 
  การศึกษาท้ังหมด จําแนก 
  ตามตําแหนง หนาท่ี  
  ประจํา 
- จํานวนผูเรียนท้ังหมด  
  จําแนกตามแผนกวิชา 
 

- ตามเกณฑมาตรฐาน 
  อัตรากําลัง 

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี จากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

  
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 
- ผูรับผิดชอบงานบุคลากร 
- คร ูและบุคลากรทางการ 
  ศึกษาท่ีไดรับการประกาศ 
  เกียรติคุณ ยกยอง 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองครู บคุลากรทางการ
ศึกษาแตละคน 

- จากหนวยงานหรือองคกร 
  ภายนอก  
- ไมนอยกวารอยละ 5  

 

 

๑ 2 

1 2 

๑ 2 



 
 

 

 

๑๓  

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือเปนคาใชจาย
เก่ียวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา การประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน  การสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม การสงเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        งบดําเนนิการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา 

- งบดําเนินการ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการ
จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ  

  
- ผูบริหาร 
- หัวหนาแผนกวิชา 

 
แผนปฎิบัติงานประจาํป 
 

- มีแผนปฎิบัติงานประจําป 
- มีการจัดสรรงบประมาณเปน 
  คาใชจาย 

2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 
ของงบดําเนินการ 
 

  
- ผูบริหาร 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
งบดําเนินการ และรายจายคา
วัสดุฝก อุปกรณ สื่อ สําหรับ
การเรียนการสอน 

- ไมนอยกวารอยละ 20 
 

 

 

๑ 2 

๑ 2 



 
๑๔ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน
ใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอย
กวารอยละ  1 ของงบดําเนินการ 

  
- ผูบริหาร 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู
- บุคคลในชุมชนผูรับบริการ 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
งบดําเนินการ และรายจาย
ดานการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทําประโยชน
ตอชุมชน 

- ไมนอยกวารอยละ 1 
 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน 
การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ 

  
- ผูบริหาร 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
งบดําเนินการและรายจาย
ดานโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ฯลฯ 

- ไมนอยกวารอยละ 5 
 

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ด า น ก า ร รั ก ช า ติ  เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

  
- ผูบริหาร 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
งบดําเนินการและรายจาย
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ไมนอยกวารอยละ 5  

 

 

๑ 2 

๑ 2 

๑ 2 



 
 

 

 

๑๕  

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครภุัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา มีการกํากับ
ดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การ
ใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมท้ังมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูล
ตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเก่ียวของ อยางนอย 4 ประเภท  
  ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพ่ือบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศ
ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาท่ีตองการและลดความซํ้าซอนของขอมูล
   

 

ประเด็นการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
สาระสําคัญในการประเมิน 

สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 
สวยงาม และปลอดภัย 

 
ตรวจเยี่ยมสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

 
- ผูรับผิดชอบดูแล 

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- คําสั่งสถานศึกษามอบหมาย 
  หนาท่ีการดูแล 
- โครงการพัฒนา 

- สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
  และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
ศูนยวิทยบริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน 
มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
 

 
ตรวจเยี่ยมอาคาร สถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยฺวิทยบริการ และ
อ่ืนๆ 

 
- ผูรับผิดชอบดูแล 
- หัวหนาแผนกวิชา 
 

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- คําสั่งสถานศึกษามอบหมาย 
  หนาท่ีการดูแล 
- โครงการพัฒนา 

- มีความปลอดภัย สะอาด  
  เรียบรอย สวยงาม 
 
 

 

 

3 2 ๑ 

๑ 2 3  



 
๑๖ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
สาระสําคัญในการประเมิน 

สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การ
ใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอ   
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน 

 
ตรวจเยี่ยมการใช  
การบํารุงรักษาครุภัณฑทุก
สาขางานท่ีจัดการเรียน 
การสอน 

 
- ผูรับผิดชอบงานพัสดุ 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู
- ผูเรียน 

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- ระเบียบ คําสั่งสถานศึกษา 
  เก่ียวกับการจัดหา การใชการ 
  บํารุงรักษาครุภัณฑ 

- การจัดหา การใช การ 
  บํารุงรักษา 
- ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน 
  การสอน 

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
ใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 
4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
  )1 (  มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจาก
ภายในและภายนอก   
   (2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูล
อยางชัดเจน 
   )3(  มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือ
ปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย 

   (4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน  
   )5(  มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

 
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

 
- ผูบริหาร  
- ผูรับผิดชอบระบบ 
  ฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- ระเบียบ คําสั่งสถานศึกษาใน 
  การบริหารจัดการระบบ 
  ฐานขอมูลสารสนเทศ 

- อยางนอย 4 ประเภท 
 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชน
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมี
คุณภาพ  
 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
- ระเบียบ คําสั่งสถานศึกษาใน 
   การบริหารจัดการระบบ   
   ฐานขอมูลสารสนเทศ 

- สามารถใชประโยชน  

 

3 2 ๑ 

3 2 ๑ 

2 ๑ 



 
 

 

 

๑๗  

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบรหิารจัดการศึกษา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  ในการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

  
- ผูบริหาร 
- ผูรับผิดชอบแผนงาน 
  โครงการ 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- แผนงาน โครงการ เก่ียวกับ 
  การประสานความรวมมือ 

- มีแผนงาน โครงการ 

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการ
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษา 
ดูงานของผูเรียน  ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน 
โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไม
เกิน 40 คน 

  
- ผูรับผิดชอบดานการ 
  ประสานความรวมมือ 
- หัวหนาแผนกวิชา 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนผูเรียนท้ังหมด จําแนก 
  ตามระดับ สาขางาน 
- ขอมูลของแหลงความรวมมือ 
  ทุกแหง 

- 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40  
  คน 

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ 
วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
เชิญ การทําหนาท่ีของครูพิเศษ 
วิทยากรแตละคน 
 

- ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน 
  การสอน 

 

๑ 2 

๑ 2 

๑ 2 



 
๑๘ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษา 
ใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 
100 คน  

  
- ผูเรียนท่ีไดรับ 
  ทุนการศึกษา 
 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนผูเรียนท้ังหมด  
  จําแนกตามระดับ สาขางาน 
- การมอบทุนการศึกษา 
  ใหแกผูเรียนของแหลงทุน   
  แตละแหง 

- 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 
  คน 

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ  หรือครุภัณฑ  หรือสิ่ ง อ่ืนๆ อย างใด     
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ  

 
ตรวจเยี่ยมวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีได
จากการบริจาค 
 

 
- ผูใชประโยชนจากสิ่งท่ี 
  บริจาค 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
บริจาคจากแหลงตางๆ 

- ไมนอยกวา 5 รายการ  

 

 

 

 

 

 

๑ 2 

๑ 2 3 



 
 

 

 

๑๙  

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
ทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ  ด วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ของครูทุกคนทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

- ครูทุกคน 
- ทุกรายวิชาท่ีสอน    

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
ทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

 
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน 
 

 
- คร ู
 

 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
และการบันทึกหลังการสอน
ของครูแตละคน 

- ครูทุกคน 
- แผนการจัดการเรียนรู 
  รายวิชา 
- มีการบันทึกหลังการสอน 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
ทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล   
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
 

  
- คร ู
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
นําผลจากการวัดผล และการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ของครแูตละคน 

- ครูทุกคน 
- ไปใชในการพัฒนาผูเรียน   

 

๑ 2 

3 2 ๑ 

2 ๑ 



 
๒๐ 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
สาระสําคัญในการประเมิน 

สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนตอไป 
 

 
ตรวจเยี่ยมการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
- คร ู
- ผูนิเทศก 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การบันทึกผลการนิเทศและ
ขอเสนอแนะของครแูตละ
คน 

- ครูทุกคน 
- เปนขอมูลในการแกไขปญหา 
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
ทุกคนแก ไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 
รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย  
    )1 ( การระบุปญหา             
   )2 (  การระบุวัตถุประสงค  
    )3 ( วิธีการดําเนินการ 
    )4 ( การเก็บขอมูล  
    )5 ( การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรู
ท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

 
 

 
- หัวหนาแผนกวิชา 
-  คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การวิจัยของครูแตละคน
อยางนอยคนละ 1 รายวิชา 

- ครูทุกคน  
- อยางนอย 1 รายวิชา  

 

 

 

 

 

3 2 ๑ 

2 ๑ 



 
 

 

 

๒๑  

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
ศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูผูพัฒนารายวิชาหรือ 
  กลุมวิชา 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การศึกษา สํารวจขอมูลของครู 

- ศึกษา สํารวจขอมูล 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 1 จาก
เอกสารอางอิงท่ีเช่ือถือไดหรือพัฒนารวมกับ 
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูผูพัฒนารายวิชาหรือ 
  กลุมวิชา 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
เอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือได หรือ
การพัฒนารวมกับ 
สถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- เอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือได 
- พัฒนารวมกับ 
  สถานประกอบการหรือ 
  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและ
กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูผูพัฒนารายวิชาหรือ 
  กลุมวิชา 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
สนับสนุนสื่อการสอนจาก
สถานศึกษา 

- สื่อการสอน 
  

 

2 ๑ 

2 1 

1 2 



 
๒๒ 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 
 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูผูพัฒนารายวิชาหรือ 
  กลุมวิชา 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

- การติดตาม ตรวจสอบ  
  ประเมินผล 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตาม
ประเด็นการประเมิน ขอ 1 - 4 ไมเกิน ๓ ป ครบ
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูผูพัฒนารายวิชาหรือ 
  กลุมวิชา 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
รายวิชา หรือกลุมวิชาท่ี
พัฒนาไมเกิน 3 ป ของแตละ
สาขางานท่ีจัดการเรียนการ
สอน 

- ไมเกิน ๓ ป        
- ครบทุกสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

1 2 



 
 

 

 

๒๓  

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  และตามท่ี
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร
กําหนด เพ่ือคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1.  สถาน ศึกษาจั ดการ ศึกษาระบบทวิ ภ า คี          
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา
รอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนผูเรียนท้ังหมด จําแนก 
  ตามระดับ สาขางาน 
- จํานวนผูเรียนในระบบ 
  ทวิภาคี จําแนกตามระดับ 
  สาขางาน 

- มาตรฐานการจัดการ 
  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- ไมนอยกวารอยละ 20  

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล       
ใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ          ใน
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขา
งานท่ีเรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยาง
นอย 1 ครั้ง  

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ครูนิเทศก 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- ขอมูลการสงผูเรียนแตละคน 
  ไปฝกประสบการณทักษะ 
  วิชาชีพและการนิเทศผูเรียน 
- ขอมูลของสถานประกอบการ  
  หนวยงานท่ีรับผูเรียนเขาฝก 
  ประสบการณ ทักษะวิชาชีพ 

- สอดคลองกับสาขางานท่ี 
  เรียน 
- นิเทศผูเรียนอยางนอย 1  
  ครั้ง 

 

1 2 

1 2 



 
๒๔ 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให
ผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
ท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคล  
หรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ี
เกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวา
รอยละ 80  ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- ผูเรียน 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- ขอมูลการทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของผูเรียนแตละสาขางาน 
และการนําไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

4. สถานศึกษาจัดใหผู เรียนไดรับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียน
ท่ีผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการ
เขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  
- หัวหนาแผนกวิชา 
- คร ู

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
- จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
  ครบทุกรายวิชาตามโครงสราง 
  หลักสูตร 
- จํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑการ 
  ประเมินครบถวน สมบูรณจากการ 
  เขารับการประเมินครั้งแรก 

- จากการเขารับการประเมิน 
  ครั้งแรก 
- ไมนอยกวารอยละ 80 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให
ผู เรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
บุคคลหรื อหน วยงานภายนอกหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

 
 

 
- ผูเรียนท่ีไดรับรางวัล  
  ประกาศเกียรติคุณ   
  ยกยอง 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการไดรับ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองผูเรียนแตละคน 

- จากบุคคลหรือหนวยงาน 
  ภายนอกหรือองคกร 
  ภายนอก 
- ไมนอยกวารอยละ 5 

 

 

1 2 

1 2 

1 2 



 
 

 

 

๒๕  

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทย
และพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ 
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

  
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมและขอมูลการ
เขารวมกิจกรรมของผูเรียนแต
ละคน 

- ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
- ผูเรียนแตละคนเขารวม 
  กิจกรรมไมนอยกวา 1  
  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด
กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา        
5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

  
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมและขอมูลการ
เขารวมกิจกรรมของผูเรียนแต
ละคน 

- ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
- ผูเรียนแตละคนเขารวม 
  กิจกรรมไมนอยกวา 1  
  กิจกรรม 

 

 

1 2 

1 2 



 
๒๖ 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด
กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา        
5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

  
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมและขอมูล
การเขารวมกิจกรรมของ
ผูเรียนแตละคน 

- ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
- ผูเรียนแตละคนเขารวม 
  กิจกรรมไมนอยกวา 1  
  กิจกรรม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด
กิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

  
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมและขอมูล
การเขารวมกิจกรรมของ
ผูเรียนแตละคน 

- ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
- ผูเรียนแตละคนเขารวม 
  กิจกรรมไมนอยกวา 1  
  กิจกรรม 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผู เรียนใช
ความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับ
ดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา 1 กิจกรรม 

 
 

 
- ผูรับผิดชอบงานกิจกรรม 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ผูเรียน 

 
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมและขอมูล
การเขารวมกิจกรรมของ
ผูเรียนแตละคน 

- ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
- ผูเรียนแตละคนเขารวม 
  กิจกรรมไมนอยกวา 1  
  กิจกรรม 

 

 

 

 

1 2 

1 2 

1 2 



 
 

 

 

๒๗  

มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการ มีสวนรวมของครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน  
สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 
- บุคคลภายนอก 

 
- มาตรฐานการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  ของสถานศึกษาท่ีจัดทําโดย 
  การมีสวนรวมของครูบุคลากร 
  ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน  
  สถานประกอบการและ 
  หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง 
  ภาครัฐและเอกชน 

- กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
  ของสถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาการจัด 
  การศึกษาของสถานศึกษา 
  ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา 
- โดยการมีสวนรวม 

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 - ตามแผนพัฒนาการจัด 
  การศึกษาของสถานศึกษา 

 

1 2 

1 



 
๒๘ 

มาตรฐานท่ี  4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให มีการประเ มิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 - การติดตามตรวจสอบ 
  คุณภาพการศึกษา 
- การประเมินคุณภาพภายใน 
- ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
- รายงานประเมินคุณภาพ 
  ภายใน 

- รายงานประเมินคุณภาพ 
  ภายใน 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
 

 
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
แผนปฎิบัติงานประจําปท่ี
นําผลการประเมินไป
พัฒนาการดําเนินงาน 

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพ 
  ภายใน 
- ผลการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอก 
 

 

 

 

 

1 

1 2 

1 2 



 
 

 

 

๒๙  

มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 
 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย จํานวนตัวบงช้ี ท่ี มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ ท้ังหมด ท่ีมีการประเมิน ตั้งแต                  
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 - 4.1  ตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑดังนี้ 
       1. ตัวบงชี้ท่ีมีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางในปปจจุบันสูงกวาในป
ท่ีผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
       2. ตัวบงชี้ ท่ีมีระดับคุณภาพในปท่ีผานมา “ดีมาก ” และมี ระดับคุณภาพในปปจจุบัน  “ดีมาก”               
โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 

- จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 
- เกณฑ (การพัฒนา) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับ
จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

  
- ผูบริหาร 
- คร ู
- บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูเรียน 

 
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 2 ปสุดทาย เพ่ือการ
เปรียบเทียบ 

- จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 
- จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมี 
  การประเมิน 

 

 

 

 

 

1 2 



 
 
 

๓๑ 
 

  

สวนท่ี 2 
 

การเขียนรายงานประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
  

 สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองไดตามความเหมาะสม  โดยในการ

เขียนสาระสําคัญในรายงานควรใชภาษาท่ีเขาใจงายนําเสนอท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ สาระสําคัญ

ประกอบดวยประเด็น ดังนี้   

1. บทสรุปผูบริหาร สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเดน    

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

2. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  

2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  ไดแก ชื่อ ท่ีตั้ง โทรศัพท สภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 

2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  ไดแก แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา กรรมการ

วิทยาลัย/สถานศึกษา ขอมูลครู บุคลากรทางการศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา   

ท่ีเปดสอน ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และอ่ืนๆ 

2.3 เกียรติประวัติสถานศึกษา  ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา 

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดแก ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณของ

สถานศึกษา รายงานดานงบประมาณ 

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.  การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

4.2 ผลการประเมินแตละตัวบงชี้/ประเด็นการประเมิน 

4.3 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ แตละตัวบงชี้  

 5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

5.2 สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

6. ภาคผนวก 

ดังตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓๒ 
 
 

 

 

 

ตัวอยาง 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัย.......................................................................... 

จังหวัด.......................................... 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 



 
 
 

๓๓ 
 

  

คํานํา 

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

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

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

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

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

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

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

 

วิทยาลัย........................................................ 

 เดือน...........................  พ.ศ. .............. 
 

 

 

 

  



 
 
 

๓๔ 
 
 

สารบัญ 

 
 

หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  

การดําเนินงานของสถานศึกษา  

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓๕ 
 

  

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

ตัวบงช้ี 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

มาตรฐานท่ี 

1         

2         

3         

4          

รวม          

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1.1  ระดับตัวบงชี้  

 1.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จํานวน ............... ตัวบงชี ้

 1.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”     จํานวน ............... ตัวบงชี ้

 1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน ............... ตัวบงชี ้

 1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง  จํานวน ............... ตัวบงชี ้

 1.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”   จํานวน ............... ตัวบงชี ้
 

1.2 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน          

การอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

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

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

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน    

การอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

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

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

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

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

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

 

 

 
 



 
 
 

๓๖ 
 
 

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา ............................................................................................................................... 

ท่ีตั้ง................................................................................................................................................. 

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

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

โทรศัพท ...................................... โทรสาร .................................... 

Website ………………...........................…………………………….……… 

E - mail …………….…......................……….…………………………...….. 

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

          สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

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

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

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

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

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

๒.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  

2.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 2.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

  

  

  

  

  

  

 

 

นําเสนอในลักษณะแผนภูมิการบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓๗ 
 

  

        2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จํานวน

(คน) 

 

 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝาย/แผนกวิชา/งาน 

 

จํานวน(คน) 

 

 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ฝาย...................................................... 

     งาน................................................ 

     งาน................................................ 

รวม 

 

    

ฝาย....................................................... 

     งาน................................................. 

     งาน................................................. 

รวม 

 

    

 
 

    



 
 
 

๓๘ 
 

2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป   

    (ปท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาท่ีรายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป  

 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.                   

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

รวม           

ระดับ ปวส.            

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

- สาขางาน...........................           

รวม           

รวมท้ังหมด           

 

2.2.6 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ช้ันป รวม 

1 2 3 

ระดับ ปวช.             

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน...........................     

     

รวมท้ังหมด  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓๙ 
 

  

2.2.7 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

   (1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน รวม 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.             

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน...........................     

รวม     

ระดับ ปวช.             

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน...........................     

- สาขางาน........................... 
รวม 

    

รวมท้ังหมด     

 

       (2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 

    ............................คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๔๐ 
 
2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

 2.๓.๑  รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา  (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

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

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

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

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

  2.๓.2  รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร  (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

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

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

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

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

  2.๓.3  รางวัลและผลงานของ ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบป

การศึกษา) 

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

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

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

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

           2.๓.4  รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๔๑ 
 

  

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  3.1.1 ปรัชญา  
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
  3.1.2 วิสัยทัศน    
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
  3.1.3 พันธกิจ  

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

  3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา  

 รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 

1. รายจายคาวัสดฝุก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรยีนการสอน 

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอ
ชุมชน สังคม 

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด 
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคของผูเรียน 

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
กีฬาและนันทนาการ การสงเสรมิการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 

ฯลฯ 

   

รวมรายจาย    

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 

* นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง คาครุภัณฑ คาเส่ือมราคา   
                                                    คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนในสถานศึกษา 



 
 
 

๔๒ 
 
3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เม่ือวันท่ี................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงาน 
ตนสังกัด  
เม่ือวันท่ี................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การประเมินคุณภาพภายนอก  
โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
เม่ือวันท่ี................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 



 
 
 

๔๓ 
 

  

4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู  

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ี

พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
............................................................................................................................................................................. 

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 



 
 
 

๔๔ 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๔๕ 
 

  

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 

 ประเด็นการประเมิน 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ 80  

ข้ึนไป  เทียบไดคาคะแนน  5.00 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

   ดีมาก          ดี      พอใช     

  ตองปรับปรุง          ตองปรับปรุงเรงดวน   

จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี
การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน 

 2. สถานศึกษามีการกําหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของกลุม

ผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวม

ของทุกคน 

 3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

 4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน

ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนดแนวทางการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

 

 



 
 
 

47 
 

  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยาง

ถูกตอง 

 2. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 

รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน

นโยบายท่ีสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 

 3. ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญ

ของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 4. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

เปาหมายท่ีกําหนด 

 5. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
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จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมดตาม
เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.    
ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวย
การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูท่ีจบการศึกษา

ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาท่ีสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังในสถานศึกษาสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.                       
ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน    
วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551      
แลวแตกรณี 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1  ………….................................................................................................……......................................... 

.............................................................................................................................................................................  
2  ………….................................................................................................…….......................................... 

.............................................................................................................................................................................  
3  ………….................................................................................................…….......................................... 

.............................................................................................................................................................................  
ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณ ยกยองความรู ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตางๆ  

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20 

ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษามีรายจายในการสง เสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครภุัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 

สวยงามและปลอดภัย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย

บริการ และอ่ืนๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอและ   

มีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย          
4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย 
(4) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบนั 
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการ

บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม            

สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  สถานประกอบการหนวยงานท่ีรวมมือในการจัด

การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน 

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอ่ืน ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือ
กําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

67 
 

  

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเปน

ขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช
ประโยชน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

 ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ 1 จาก
เอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 - 4 ไมเกิน 3 ป ครบ     
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
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จุดเดน 
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน           สถาน

ประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย       1 ครั้ง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปใช

ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินครบถวน 

สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู 

ความสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 

5 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 กิจกรรม 

และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1  กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5 

กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1  กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

 

 

ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา          

1  กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 
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ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมใน

การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน

แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 ………….................................................................................................……........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน     ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช  (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง  (2  คะแนน) 

  ตองปรับปรุงเรงดวน  ( 1 คะแนน) 
 

จุดเดน 
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 

 ประเด็นการประเมิน 

รอยละของจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
.............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ 80  

ข้ึนไป  เทียบไดคาคะแนน  5.00 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

   ดีมาก          ดี      พอใช     

  ตองปรับปรุง          ตองปรับปรุงเรงดวน   

จุดเดน 
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงช้ี 

 

 
 
ขอมูลยอนหลัง 
.......................  
(ปการศึกษา) 
 
 

 
เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

 /
 ไม

พัฒ
นา

   
 …………………… 
 (ปการศึกษา) 

 
.........................    
 (ปการศึกษา) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

(คาคะแนน) (คาคะแนน) (คาคะแนน)  
(ระดับคณุภาพ) (ระดับคณุภาพ) (ระดับคณุภาพ) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขา
เรียน 

    

   
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคณุภาพในการดําเนินการบรหิารจดัการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคณุภาพ 

     

   
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคณุภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของหนวยงานตนสังกัด 

    

   
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร     

   
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน     

   
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการดานอาคาร
สถานท่ี ดานครภุัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

    

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคณุภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการ
บริหารจดัการศึกษา 

    

   
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคณุภาพในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา     

   

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคณุภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา     

   
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคณุภาพในการจัดการศึกษา     

   
ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคณุภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร     

   

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคณุภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพ
ภายใน 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี
ผลการประเมิน

คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
    ตัวบงชี้ท่ี 1.1
    ตัวบงชี้ท่ี 1.2

มาตรฐานที่ 2
    ตัวบงชี้ท่ี 2.1
    ตัวบงชี้ท่ี 2.2
    ตัวบงชี้ท่ี 2.3
    ตัวบงชี้ท่ี 2.4
    ตัวบงชี้ท่ี 2.5
    ตัวบงชี้ท่ี 2.6

มาตรฐานที่ 3
    ตัวบงชี้ท่ี 3.1
    ตัวบงชี้ท่ี 3.2
    ตัวบงชี้ท่ี 3.3
    ตัวบงชี้ท่ี 3.4

มาตรฐานที่ 4
    ตัวบงชี้ท่ี 4.1
    ตัวบงชี้ท่ี 4.2

5.1.1 ตวับงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน ........................ ตัวบงชี้

5.1.2 ตวับงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”  จํานวน ........................ ตัวบงชี้

5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน ........................ ตัวบงชี้

5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”  จํานวน ........................ ตัวบงชี้

5.1.5 ตวับงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน ........................ ตัวบงชี้
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5.2 สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.2.1 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษา   ท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

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

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

5.2.2 จุดท่ีควรพัฒนา  (การปฎิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด)

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

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

5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)

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

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

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนากาจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งข้ึน)



ภาคผนวก 

(คณะกรรมการตามคําส่ังของสถานศึกษา) 

๘๖



ภาคผนวก 

คูมือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ฯ 

- กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  
- ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย   

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย

รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 

ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 

และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทํ าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  

และเปนรูปธรรม 

(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   

และองคกรชุมชน 

(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ   

รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 

ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน

รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง

ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

 

 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 

ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   

และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย

และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 

ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   

 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 

 (จ) อุปกรณการศึกษา   

 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจดัการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
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ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                  
เรื่อง ให ใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                 
ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 จึงออกประกาศใหใช
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง .ใช เป น เกณ ฑ ใน ก ารส ง เส ริ ม .ก าร กํ า กั บ ดู แ ล .ก ารต รวจส อบ .ก ารป ระ เมิ น ผ ล                            
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      กันยายน  พ.ศ.  2559 

    

    

                                                             พลเอก                                                                                    
          (ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ) 

                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559  
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 

เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ี พึงประสงค  เพ่ือใช เปนเกณฑ ในการสงเสริม การกํากับดูแล               
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ.ศ. 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน จํานวน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ คือ 
 มาตรฐานท่ี ๑  ดานผลการจัดการศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม       
ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  
ในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา              
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา           
ทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา             
คุณธรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

   ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ                        
และดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียน     
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน  กํากับดูแล                
ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม
หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน            
จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  



 

 มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 รอยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 

 ท้ังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษากําหนด 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

(ราง) 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ   
การจัดการอาชีวศึกษา และใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา         
พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ดังนั้น      
จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาใหม            
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 21 (1) แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และโดยมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน         
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559   ตามเอกสารแนบทายประกาศ และใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา           
พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 ท้ังนี้ ใหใชกับหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี    มกราคม   พ.ศ.  2560 

                

                                                               (นายจรูญ  ชูลาภ) 

                           ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

 



  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                                            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

แนบทายประกาศคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันท่ี  26  มกราคม พ.ศ. 2560 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

   

นิยามศัพท 

ในหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในทุกสังกัดท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 “หนวยงานตนสังกัด”.หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลสถานศึกษาท่ีเปดสอน            

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 “ผูบริหาร” หมายความวา ผู อํานวยการสถานศึกษา รองผู อํานวยการสถานศึกษา รวมท้ัง          

ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและผูชวยผู อํานวยการสถานศึกษา ในกรณีโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

อาชีวศึกษา 

 “ครู”.หมายความวา ผู ทําหนาท่ีสอนประจําในสถานศึกษาโดยไดรับเงินเดือน หรือคาจาง           

หรือคาตอบแทน เปนประจํารายเดือน 

 “บุคลากรทางการศึกษา”.หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือสงเสริม

การศึกษา เชน เจาหนาท่ีบรรณารักษ เจาหนาท่ีแนะแนว เจาหนาท่ีงานทะเบียน เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 

เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง    

หรือคาตอบแทนเปนประจํารายเดือน 

 “ผูเรียน”.หมายความวา นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นักศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังการเรียนแบบเต็มเวลา การเรียนแบบไมเต็มเวลา และการเรียน      

ในระบบทวิภาคี 

หลักเกณฑ 

 1. ใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ใหสถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหสอดคลองกับประกาศ

กระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เรื่ อ ง  ให ใช ม าตรฐาน การอาชี ว ศึ กษ า ระดั บ ป ระก าศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ                             

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันท่ี 16  กันยายน  พ.ศ. 2559         

 3. ใหสถานศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียน          

เปนสําคัญ  ท้ังนี้ โดยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

4. ใหสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป ท่ี เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงานนั้น

ตอสาธารณชน 

 5 . ใหสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทํา         

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



  

 

แนวปฏิบัติ 

 1. ใหสถานศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา นับตั้งแตเริ่มภาคเรียนท่ี 1          

จนสิ้นสุดภาคเรียนฤดูรอนของปการศึกษา 

 2. ใหสถานศึกษา ดําเนินการตาม “เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยสถานศึกษาตองมีความ

ตระหนักเห็นความสําคัญและมีความพยายามในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาแตละตัวบงชี้จากระดับคุณภาพในปจจุบันไปสูระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบงชี้ 

 3. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาของตัวบงชี้ท่ี 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 และ 

3.4 ใหสถานศึกษาเก็บขอมูล โดยจําแนกตามระดับการศึกษา สาขางานหรือแผนกวิชา คณะวิชา                     

และในภาพรวมของสถานศึกษา เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาตอไป 

4. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถาตัวบงชี้ใดอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”.

หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน”.สถานศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุ และพัฒนาใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต 

“พอใช”.ข้ึนไปในปถัดไป ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหหนวยงานตนสังกัด กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม 

สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “พอใช” ข้ึนไป ภายในปตอไป 

สําหรับตัวบงชี้ใดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “ดี” สถานศึกษาจะตองพัฒนาสูระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

ตอไป 

5. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่ งครั้งในทุกสามป   ถาตัวบงชี้ ใดอยู ในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”               

หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน”.หนวยงานตนสังกัดตองวิเคราะหสาเหตุ ใหขอเสนอแนะ กํากับดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต “พอใช” ข้ึนไป 

โดยใหมีการประเมินซํ้าในปถัดไป สําหรับตัวบงชี้ใดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “ดี” หนวยงาน            

ตนสังกัดจะตองพัฒนาสูระดับคุณภาพ “ดีมาก” ตอไป  

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินทุกตัวบงชี้ 

อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” ใหหนวยงานตนสังกัด พิจารณาสงเสริม สนับสนุน และรวมกับ

สถานศึกษา พัฒนาและเขารับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ของการประเมิน เพ่ือการรับรองใน

ระดับนานาชาติตอไป 

7. วิธีการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตองประเมินตามประเด็นการประเมิน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เชน การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



  

 
เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานผลการจัดการศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ        
ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับ
และแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
ผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ จาก       
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ            
และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา          
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating.Scale).๕ ระดับ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม                  
กับกลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูล          
มาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง 
 
 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓ ดาน คือ 
 ๑. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปญญา 
 ๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบั ติงาน การทํางานรวมกับผู อ่ืน การใชกระบวนการ              
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 ๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ     
สูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผู ท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอ     
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗5 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา   

๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 



  

  
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ       

เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 
ระดับคุณภาพ  
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  
รวม ๕ ขอ 

๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓ , ๔ หรือ 
๓ , ๕ หรือ ๔ , ๕  รวม ๔ ขอ 

๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ 
หรือ ๕  รวม ๓ ขอ 

๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.๒  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
 
คําอธิบาย 
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียน    
แบบเต็มเวลา และผู เรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน             
ท่ี สถาน ศึกษากําหนดสํ าห รับผู เรี ยน ท่ี เรียนแบบ ไม เต็ ม เวลาใน ระดับป ระกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ                     
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น  
 
การคํานวณ 
 
     
 
 
ประเด็นการประเมิน 
 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
 

 
ระดับคุณภาพ 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตรอยละ ๘๐.๐๐ ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐ 
 

สูตรคํานวณ 
 

 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ ด ี
๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน 

รอยละจากประเด็นการประเมิน 
๘๐ 

x 100 
 

รอยละ = 

คาคะแนน  = x 5 



  

 
มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือ
และขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม 
“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม     
 
ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค          
ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู เรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ             
และโดยการมีสวนรวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนด       
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏบิัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน       
ตนสังกัดมอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการประเมิน 
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมาย   
ไดอยางถูกตอง  
  2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและ
เขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี     
 3..ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม     
และเปาหมายและดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
  4..ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเปาหมายท่ีกําหนด 
  5..ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

 

คําอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริม 

สนับสนุน กํากับดูแล ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด

ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผู ท่ี            

จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง    

หรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน  

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม    

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา          

10 ชั่วโมงตอป 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ

มาตรฐานอัตรากําลั งในสถานศึกษาสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาตามหนั งสื อ  

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร

ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
 
คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือเปนคาใชจาย
เก่ียวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา  
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน  
การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน 
สังคม การสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
ประเด็นการประเมิน  

๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ  

2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 
ของงบดําเนินการ 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล    

สารสนเทศ 

 

คําอธิบาย           

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา      

มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับ

ดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมท้ังมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของ

สถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา    ขอมูลงบประมาณและ

การเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของ

จังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ    

และเกิดประโยชนตอผูเก่ียวของ อยางนอย 4 ประเภท 

  ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ  เพ่ือบํารุงรักษาขอมูล

สารสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาท่ีตองการและลดความ

ซํ้าซอนของขอมูล  

ประเด็นการประเมิน          

 1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 

สวยงาม และปลอดภัย          

 2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน          

ศูนยวิทยบริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม  

 3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอ   

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 

4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  

 (1) มีระบบปองกันผูบกุรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก   

 (2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

 (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย 

 (4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั  

 (5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

 5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก

การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 



  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 

คําอธิบาย  

 สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา 

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือในการจัด

การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน  

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน 

การสอน 

4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน 

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ  

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชา
เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด      
การเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล   
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย  
     (1) การระบุปญหา             
     (2) การระบุวัตถุประสงค  
     (3) วิธีการดําเนินการ 
     (4) การเก็บขอมูล  
     (5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ     
รายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมตาม    
ความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 1            
จากเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 
 ๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ - ๔ ไมเกิน ๓ ป       
ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2556 และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแตละหลักสูตรกําหนด เพ่ือคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด  
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
 2 . สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผู เรียนไดฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพใน         
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย           
1 ครั้ง  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ           
ท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

4..สถานศึกษาจัดใหผู เรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียน   
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 
5 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง          
การเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา        
๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา        
๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 ๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา        
๑ กิจกรรม 
 ๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ  ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ  ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ  ๓ คะแนน พอใช 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ  ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ  ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 
คําอธิบาย  
 สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร                
ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3 3 คะแนน พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2  รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 
 
คําอธิบาย    
 จํานวนตัวบงชี้ ท่ี มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ ท้ั งหมด ท่ี มีการประเมินตั้ งแต                  
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 - 4.1  
 ตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑดังนี้ 
 1. ตัวบงชี้ท่ีมีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางในปปจจุบันสูงกวาใน
ปท่ีผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวบงชี้ ท่ีมีระดับคุณภาพในปท่ีผานมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก”              
โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 

การคํานวณ 
             
 
 
ประเด็นการประเมิน 
 รอยละของจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต
รอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 
 

  
 สูตรคํานวณ     คาคะแนน =    x  5       
 
 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ด ี
2.51 - 3.50 พอใช 
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 

จํานวนตัวบงชีท่ี้มีการพัฒนา 
จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

รอยละจากประเด็นการประเมิน 

80 

 x 100 
 

รอยละ =    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผูจัดทํา 
 

คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2559 - 2563) 
 

          นายจรูญ  ชูลาภ          ประธานกรรมการ 
          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   รองประธานกรรมการ 
          รองศาสตราจารยศักดิ์  กองสุวรรณ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          นางศิริพรรณ  ชุมนุม     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          นายเริงจิตร  มีลาภสม     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          นายอํานาจ  เต็มสงสัย     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารยมงคล  มงคลวงศโรจน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          นายวณิชย  อวมศรี     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
          นายประชาคม  จันทรชิต     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 นายสาโรจน  ขอจวนเตี๋ยว    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ 
 

ที่ปรึกษา 
 

          นายสุเทพ  ชิตยวงษ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          นายวณิชย  อวมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          นายบุญสง  จําปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นายเริงจิตร  มีลาภสม ผูทรงคุณวุฒิ 
 นายคมศร  วงษรักษา ผูทรงคุณวุฒิ 
 นายไพบูลย  ใสยาวงศ ผูทรงคุณวุฒิ 
 นายจุรินทร  มิลินทสูต ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการดําเนินงาน “คูมือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐาน        
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559” 
 

 นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางผองพรรณ  จรัสจินดารัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
     และกรุงเทพมหานคร 
 นายวิทยา  ใจวิถี   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 นางปรียา  ตันวิพัฒน  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 
 นายปนชัย  สุขท้ังป  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
     และกรุงเทพมหานคร 
 นางธีรวรรค  วระพงษสิทธิกุล ผูเชี่ยวชาญ 
 นางสาวอรนุช  สิริกุลขจร  ผูเชี่ยวชาญ 
 นางกมลวรรณ  เชาวชางเหล็ก ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี 
 นายนิติ  นาชิต   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) 
 นายพงษศักดิ์  นุยเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
 นายสุบิน  แพทยรัตน  วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี 
 นายองอาจ  โกมลมรรค  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 นายมารุต  ศิริธร   สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
     ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 นายอดิศร  สินประสงค  สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
     ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกานทิพย  ชาติวงศ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน 
 นายณัฎฐ  หอมสุวรรณ  ศูนยสงเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน 
 นายพงศศธร  พิมพะนิตย  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางประภาพร  อภิสิทธิรัตนากร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวพัฒนศัจกร  อรรถาศิลป สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 สิบตรีธีรชัย  สวัสดิบุตร  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวปุณรส  เชยสุขจิตต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางธิติยาภรณ  จั่นบํารุง  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นายไพชยนต  จันทร  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
 นางสาวปณิตา  สดใส  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวรัชเนตร  อัมพเศวต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวนฤมล  รูปหุน  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวภัทรารัตน  คะนึง  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นางสาวเบญจมาศ  อ้ึงเจริญ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 นายอดิศักดิ์  กูญาติเบญจงค สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 
รวบรวมและจัดรูปเลมคูมือ  :  นางธิติยาภรณ  จั่นบํารุง  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 




