
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 



คํานํา 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป     

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน      

9 ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี ๒ 

การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู  ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษานั้น จะตองมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียนและ

ผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม 

และดานปจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง 
 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑     

จัดทําข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบดวย ความเปนมาของการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน ๕ ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา         

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และ                

ดานปจจัยพ้ืนฐาน  เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน  และแบบบันทึกผล                  

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน                   

การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใชในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใชผล

จากการประเมินเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแก

ผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 

 
 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

 

 

 



สารบัญ 
                      หนา 

คํานํา            ก 

คําช้ีแจง           ข    

สารบัญ           ค 

สารบัญตาราง           ง 

สารบัญภาพ              จ 

1. ความเปนมาของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      1 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
2. กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      8 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  1๐ 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
     ๓.๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๓.๒ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        16 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
5. เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      44 
     5.1 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายขอ  
     5.2 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายดาน  
     5.3 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับสถานศึกษา  
6. การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      46 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน 
7. แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      48 
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
     7.1 แบบบันทึกผลการประเมินรายดานและรายขอการประเมิน 
     7.2 แบบบันทึกผลการประเมินรายดานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ภาคผนวก           ฉ 
(ก) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
(ข) ตัวอยางการบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 



สารบัญตาราง 
ตารางที่                     หนา 

   1 แสดงความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   1 
กับประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                                                        

   2   แสดงความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   5 
กับประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

          สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
ภาพที ่                      หนา 

   1    กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                                          8             
         ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

   2    คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา        15 
         ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

   3    กระบวนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       47 
         ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.  
ความเปนมาของการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา             
ดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สํานักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน โดยกําหนดคาน้ําหนักการใหคะแนนในแตละดาน ดังนี ้  

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา (คาน้ําหนัก รอยละ ๕0) 
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
3. ดานครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษา (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
4. ดานการมีสวนรวม (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 

  ตารางท่ี 1  แสดงความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       กับประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
        สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   ๕0  
    ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน (2) 

 
1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (2) 
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



2 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 

    1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

(3) 
 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม     
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๔ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

 

(๓) 1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรค งานวิจัย 

    ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

(2) 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (๒๐) 1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
           ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

(3) 1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    ๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ   
           การศึกษา 

(15) 
 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  10  
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  5  
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                   อยางเปนระบบ 

(2) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

          2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                   หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
                   รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

(3) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5  
           2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
                    สูการปฏิบัติ 

(2) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

           2.๒.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
                    สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                    และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

(๓) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๓. ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  ๒0  
    ๓.๑ ครูผูสอน ๑๐  
           ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน (๕) ๒.๒ ดานการจัดการเรียน 

      การสอนอาชีวศึกษา 
๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรค งานวิจัย 

           ๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน (๓) ๒.๒ ดานการจัดการเรียน 
      การสอนอาชีวศึกษา 

           ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (๒) ๒.๓ ดานการบริหารจัดการ 
๓.๑ ดานความรวมมือในการสราง 
      สังคมแหงการเรียนรู 

    3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ๑๐  
          3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม (5) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

3.1 ดานความรวมมือในการสราง 
      สังคมแหงการเรียนรู 

          3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ  
                   เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(5) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง 
      สังคมแหงการเรียนรู 

 



๔ 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

4. ดานการมีสวนรวม 10  
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) 

 
2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

    4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (2) 
 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง 
      สังคมแหงการเรียนรู 

    4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา (2) 
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง 
      สังคมแหงการเรียนรู 

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 10  
    5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
          โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

(2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 

    5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ (2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน       
          ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   

(2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

    5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
          เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

(2) ๒.๒ การจัดการเรียน  
      การสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

รวม น้ําหนัก (คะแนน) ทั้ง 5 ดาน 25 ขอการประเมิน 100 9 ประเด็นการประเมิน 
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ตารางท่ี 2    แสดงความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       กับประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
       สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   ๕0  
    ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน (10) 

 
1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (10) 
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

(5) 
 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    ๑.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

(5) 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    1.5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา (20) 
 
 

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  10  
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  5  
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                   อยางเปนระบบ 

(2) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

          2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                   หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
                   รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา 
                   เพ่ิมเติม 

(3) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

    2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน 
          เปนสําคัญ 

5  

          2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
                   สูการปฏิบัติ 

(2) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

          2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
                   สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                   และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

(3) 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

3. ดานครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษา  20  
    3.1 ครผููสอน 10  
          3.1.1 การจัดการเรียนการสอน (5) 2.2 ดานการจัดการเรียน 

      การสอนอาชีวศึกษา 
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรค งานวิจัย 

          3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน (3) 2.2 ดานการจัดการเรียน 
      การสอนอาชีวศึกษา 

          3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง 
      สงัคมแหงการเรียนรู 

    3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ๑๐  
          3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม (5) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

3.1 ดานความรวมมือในการสราง   
      สังคมแหงการเรียนรู 

          3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ  
                   เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(5) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง     
      สังคมแหงการเรียนรู 
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การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
คาน้ําหนัก 
(คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

4. ดานการมีสวนรวม 10  
    4.1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
          การสอน 

(5) 
 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง   
      สังคมแหงการเรียนรู 

    4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา (5) 
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
3.1 ดานความรวมมือในการสราง  
      สังคมแหงการเรียนรู 

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 10  
    5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
          โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

(2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 

    5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ (2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน 
          ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   

(2) 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

    5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
          เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

(2) ๒.๒ ดานการจัดการเรียน 
      การสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

รวม น้ําหนัก (คะแนน) ทั้ง 5 ดาน 21 ขอการประเมิน 100 9 ประเด็นการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒. 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จากความเปนมาของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

ชวงรอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  
 

 

 

 

 

ปานกลาง 

ชวงรอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙) 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จ     

การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

     ๑.๑ ดานความรู 

     ๑.๒ ดานทักษะและการประยกุตใช 

     ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และ  

           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

     ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     ๒.๒ ดานการจดัการเรียนการสอน 

           อาชีวศึกษา 

     ๒.3 ดานการบริหารจัดการ 

     ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหง 

การเรียนรู 

     ๓.1 ดานความรวมมือในการสราง 

           สังคมแหงการเรียนรู 

     ๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  

           งานสรางสรรค งานวิจัย 

 

1. ดานผูเรยีนและผูสําเรจ็การศึกษา   

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรยีน  

    การสอน 

3. ดานครผููสอนและผูบรหิาร 

    สถานศึกษา 

4. ดานการมีสวนรวม  

5. ดานปจจยัพ้ืนฐาน 

  

 

 
 
 

ยอดเยี่ยม  
(ชวงรอยละ 80.00 - 100) 

 

ดีเลิศ 

(ชวงรอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 

 

ดี 

(ชวงรอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

 

ปานกลาง 

(ชวงรอยละ ๕๐.๐๐ – 59.๙๙) 

 

กําลังพัฒนา 

(นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
คุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 



๙ 

 จากกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 แสดงใหเห็นความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ไดแก  มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
จํานวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๔ ประเด็นการประเมิน และมาตรฐานท่ี 3 
การสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน ๒ ประเด็นการประเมิน จะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน  
5 ดาน ไดแก  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดานครูผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา  ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพ้ืนฐาน  โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แบงออกเปน ๕ ระดับ ไดแก ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3.  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔  
วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๗ กําหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ 
กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดพิจารณามาตรฐาน          
การอาชีวศึกษา เพ่ือใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู  
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 ๑.๑ ดานความรู  
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  

 
 
 



๑๑ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน       
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 สถาน ศึกษา ใช หลั กสู ต ร ฐ านสมรรถนะ ท่ี สอดคล อ ง กับคว ามต อ งกา รของผู เ รี ยน  ชุ มชน                        
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน     
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ                             
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน    
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ      
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ   
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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๓.๒ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สํานักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน ดังนี้  

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

ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
                 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
           2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 

ดานท่ี 3 ดานครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
            3.1 ครผููสอน 
                  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
                  3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

        3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
            3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
                  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
                  3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
            4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
            4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
            4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

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

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

50% 

๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน  2 % 

๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค  2 % 

๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ๓ % 
๔ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ๓ % 

๕ ผลการแขงขันทักษะวชิาชีพ  2 %  
๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี  ๒๐ % 
๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  3 % 

๘ การมีงานทาํและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  ๑5 %  

1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  ๒ % 

2 ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  ๒ % 

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ๒ % 

4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงูเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ๒ % 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   ในชั้นเรียน  ๒ % 

5) ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

10% 

1 การจัดการเรียนการสอน  ๕ % 

2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  ๓ % 

3 การพัฒนาตนเองและวชิาชีพ  ๒ % 
๔ การบริหารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม  ๕ % 

๕ การบริหารจัดการระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการสถานศึกษา  ๕ % 

3) ดานครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

20%  

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ๖ % 

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ๒ % 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  ๒ % 

4) ดานการมีสวนรวม 

10%  

1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  2 % 
2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา  
   หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  3 % 
3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  2 %  
4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตัิที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   และนาํไปใชในการจัดการเรียนการสอน  3 % 

2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

10%  

รวม 5 ดาน 25 ขอ 
ภาพท่ี 2  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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รอยละ = 

 

X ๑๐๐ 

 4.  
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีสงผลตอ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดาน ประกอบดวย  ดานผู เรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 8 ขอ           
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๔ ขอ  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ   
ดานการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ และดานปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย  การดูแลและ
แนะแนวผูเรียน  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ผลงานของผู เรียนดานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  และการมีงานทํา
และศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
๑.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคํานวณ  
                                   จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสําเร็จการศึกษาของรุน                      

                   จํานวนผูเรยีนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนท่ีสําเรจ็การศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
  ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
  ๒. จํานวนผูเรยีนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ๔. จํานวนผูเรยีนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
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      ๕. จํานวนผูเรยีนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 คําอธิบาย 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและ
พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา 
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนนุให
ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ
องคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
 ๑. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ         
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรม            
เสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ       
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
          ๒. ผูเรียนรอยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ        
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย                      
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน                   
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
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 ๓. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาและ        
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย                     
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการ
มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  
 ๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาและ     
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย                      
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน                   
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
 ๕. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาและ     
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย                      
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการ
มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาต ิ
 การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยและ

เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา      
กลาแสดงออก ภู มิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. หลักฐานสนับสนนุการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
  ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
  เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๔ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 



รอยละ = 

 

X ๑๐๐ 
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๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ           
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
  รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจํานวน
ผู เ รี ยนกลุ ม เป าหมาย ท่ีผ านการ พัฒนาการเปนผู ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระ หรือมีผล          
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีว ศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษากําหนด 
  การคํานวณ  

                    จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                  
                         จํานวนผูเรยีนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  การตรวจสอบขอมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ       
การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ กําลังพัฒนา 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  การประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ

ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ

ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ

ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
  การตรวจสอบขอมูล 
  1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
  ๒. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา  
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
  ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
 คําอธิบาย 
 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวม    
การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
  ๒. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
  ๓. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  ๔. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
  ๕. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ  
  1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรยีญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
หรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
  2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร         
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึนเอง     
โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 
  การตรวจสอบขอมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม
การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  ๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
เขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 
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๑.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
 จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย    
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 ระดบั ปวช. 
  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดบั ปวส. 
  - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  การประเมิน 
  รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  การคํานวณ  
                                 จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
                             จํานวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

รอยละ = × ๑๐๐ 
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๑.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 คําอธิบาย 
 จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต 
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การคํานวณ  
                                          จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
                                      จํานวนผูเรียน ปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

  การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี ๓ ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี ๒ ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

    รอยละ = × ๑๐๐ 



รอยละ = 

 

X ๑๐๐ 
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๑.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 คําอธิบาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับ
รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 
  การประเมิน 
  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
  การคํานวณ  

             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทํา หรือศึกษาตอ                       
                   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา 

  การตรวจสอบขอมูล 
  1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
  ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
  ๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ 
  5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
  6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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หมายเหตุ 
๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชพีอิสระ 
๒. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ให พิจารณาเฉพาะการทํางาน  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 

ดานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมให

สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
 ๑) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
  ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

  ๔) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
  ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา    

อยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบขอมูล 
 1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
 ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

 การคํานวณ 

รอยละ  =  
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสตูรฯ

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด
×๑๐๐ 

 การตรวจสอบขอมูล 
 1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 
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๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ 

การประเมิน 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย 
  ๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
  ๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) แผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด        
การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 
  ๔) แผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด       
การเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 การตรวจสอบขอมูล 
  ๑) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
  ๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู              
ท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 
  ๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู             
ท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการ       
ท่ีหลากหลาย 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  ๑ กําลังพัฒนา 



 

28 

 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน   
 การคํานวณ 

รอยละ =

จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

จํานวนครูผูสอนท้ังหมด
× ๑๐๐ 

 การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
 2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัด  
การเรียนการสอน  
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ

เอกชน 
๓.๑ ครูผูสอน 
 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ         
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
        ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 
ครผููสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัย เพ่ือคุณภาพ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
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การประเมิน  
๑. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
๒. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
๓. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน             

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๔. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
๕. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู    

การคํานวณ 
กําหนดให 

 N  =  จาํนวนครูผูสอนท้ังหมด 
 V  =  จาํนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด        
การเรียนการสอน 
 Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

รอยละเฉลี่ย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน                

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน      

การสอน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
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เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 

       3.๑.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
คําอธิบาย 
ครผููสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา 

ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจ
ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

การประเมิน  
๑. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
๒. รอยละของครผููสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
๓. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
๔. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
๕. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 

N  =  จาํนวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จาํนวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 

รอยละเฉลี่ย =    100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ  
เกณฑการประเมิน 
นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 

       ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรบั หรือเผยแพร  

การประเมิน 
๑. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
๓. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน       

การสอน 
๔. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
๕. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ  

หรือเผยแพร 
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การคํานวณ  
กําหนดให 

N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร 
รอยละเฉลี่ย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ 

เผยแพร  
เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1  กําลังพัฒนา 

๓.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการบริหาร           
จัดการศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 คําอธิบาย 
 ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน  
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
๕. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
๑. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๔. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา  
๕. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  

เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,๕ 5  ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4  ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3  ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2  ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1  กําลังพัฒนา 
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๓.๒.๒  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธิบาย  

   ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

การประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

   3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
   4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน      

การบริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
๑. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
๓. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 

    นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕  5  ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔  4  ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓  3  ด ี
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒  2  ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑  1  กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รายละเอียดดังนี้ 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 คําอธิบาย  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาและ
สถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                   
  การประเมิน 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ       

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
   2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
  ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
   3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
   3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
  ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 การตรวจสอบขอมูล 
  ๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
  นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5 ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3,4  ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3 ๓ ด ี
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามข้ันตอนท่ี 1  ๑ กําลังพัฒนา 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย  
 สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเ พ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครู พิ เศษ ครูภู มิปญญาทอง ถ่ิน ครูผู เชี่ ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ                      
สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
   การประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
 2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
ครูฝกในสถานประกอบการ 
 3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน      
การสอน 
 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปน
รูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด     
การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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  การตรวจสอบขอมูล 
 1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 
  ๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครภููมิปญญาทองถ่ิน ครผููเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ัง
ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
  ๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  ๖. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 เกณฑการประเมิน 
  นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1  ๑ กําลังพัฒนา 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา       
โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  
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 เกณฑการประเมิน 
   นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ   
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  
  3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ      
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
  4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู             
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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  การตรวจสอบขอมูล 
  1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ   
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
  2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  
  3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
  4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ          
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ          
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  เกณฑการประเมิน 
  นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   ๓ ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1  ๑ กําลังพัฒนา 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง           
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทาง
การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 
  การประเมิน 

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

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา  

ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล 

  ๑. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา  
  ๒. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
  ๓. ถนน ชองทางเดิน หรอืระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะ
ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
  ๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 
 เกณฑการประเมิน 
   นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5  ขอ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4  ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน 3  ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
  การประเมิน 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
  ๒. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
  ๓. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมี
ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
  ๔. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80 
ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
  ๕. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
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  การตรวจสอบขอมูล 
  1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  ๒. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน หรือผูสนใจ 
  ๓. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
  ๔. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
  ๕. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  ๖. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  ๗. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง  
 

 เกณฑการประเมิน 
  นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ     
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  การประเมิน  

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ   

ใชขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 



รอยละ = 

 

X ๑๐๐ 
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  การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ   

ใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 เกณฑการประเมิน 
  นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ ๔ ดเีลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ ๓ ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ ๑ กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมโยง 
               เขากับเครือขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล 
               ท่ีเปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps  
               (เมกะบิทตอวินาที) 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 คําอธิบาย 

สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน  
การสืบคน และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ  
  การประเมิน 
  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับ
จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การคํานวณ  
 

                    จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน                      
                     จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรยีนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
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 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดเีลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X ๑๐๐ 

 5.  
เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5.1 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายขอ 
 การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการนําผล
การดําเนินงานรายขอการประเมินมาพิจารณาเทียบกับเกณฑการประเมินในแตละขอการประเมิน สามารถตัดสินผล 
การประเมินเปนคาคะแนนและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  ๕  คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  ๔  คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ๓  คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพ  ดี  
  ๒  คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพ  ปานกลาง  
  ๑  คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา  
5.2 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายดาน  

 ใหนําคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินรายขอคูณดวยคาน้ําหนักแตละขอมาคํานวณเปนผลรวมรายดาน เพ่ือหา
คารอยละ  
          สูตรการคาํนวณ 

    รอยละ =          ผลรวมรายดาน  

  คาน้ําหนักของดาน x 5 

การแปลผลระดับคุณภาพ 

 นํารอยละของคะแนนท่ีไดเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 ด ี
รอยละ 50.00 – 59.99 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 



X ๑๐๐ 
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    5.3 เกณฑการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับสถานศึกษา 
 ใหนําคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินรายดานคูณดวยคาน้ําหนักแตละดานมาคํานวณเปนผลรวมระดับ
สถานศึกษาเพ่ือหาคารอยละ  
          สูตรการคาํนวณ 

รอยละ =             ผลรวมระดับสถานศึกษา  

                 500 

การแปลผลระดับคุณภาพ 
 นํารอยละของคะแนนท่ีไดเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 ด ี
รอยละ 50.00 – 59.99 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 กําลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพใหปรับรูปแบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
               ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับคาคะแนน การถวงน้ําหนัก และการคํานวณตามรายละเอียดตาม 

     ตารางท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.  
การรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานระบบออนไลน 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเปนตัวเรงท่ีนําไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 

รวมท้ังในสวนการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสวนราชการ เพ่ือให
การปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาสนับสนุนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานระบบออนไลน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงเครือขายและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนระบบเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการนําขอมูลท่ีไดไปใชวิเคราะห วางแผนพัฒนาในระดับตางๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหสถานศึกษารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานระบบออนไลนท่ีเว็บไซต
www.vesar.org  ซ่ึงมีข้ันตอนการรายงานดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและจัดเตรียมขอมูล ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายขอและรายดาน 
โดยการศึกษาเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. ลงชื่อผู ใชและรหัสผาน (Username & Password) ของสถานศึกษาท่ีไดรับจากสํานักมาตรฐาน                
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือเขาสูระบบไดท่ีเว็บไซต www.vesar.org  

3. บันทึกขอมูล สถานศึกษาสามารถเพ่ิม แกไขขอมูลในระบบการรายงาน ตามรายการ ประกอบดวย ขอมูล
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ พรอมท้ังแนบไฟลหลักฐานประกอบ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 

4. ประมวลผลขอมูล สถานศึกษาสามารถประมวลผลและตรวจสอบไดเอง ผานระบบรายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถเลือก 
ดูผลการประเมินได 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( 5 ดาน )  
รูปแบบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 ( 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ) 

5. พิมพรายงานผลการประเมิน สถานศึกษาสามารถพิมพรายงานผลการประเมินเปนรายขอ รายดานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา และยังสามารถเชื่อมโยงขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
( 5 ดาน ) แปรผลเปน การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ( 3 มาตรฐาน         
9 ประเด็น  )  เ พ่ือใหผู เ ก่ียวของในสถานศึกษานํา ไปใชประกอบการเ ขียนรายงานการประเ มินตนเอง                        
(Self Assessment Report : SAR) สงหนวยงานตนสังกัดตอไป 

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   
ผานระบบออนไลน  แสดงดังภาพท่ี 3



 

 
 

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน : w w w . v e s a r . o r g  

สถานศึกษา ฐานขอมูล คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

5  ขั้ นตอน  
การรายงานผานระบบ 

                ศึกษาเอกสารและ 
             จัดเตรียมขอมูล  

ลงชื่อผูใชเขาสูระบบ 
www.vesar.org  

                บันทึกขอมูล 

             ในระบบฐานขอมลู  

ประมวลผลขอมูล  

                พิมพรายงานผล 
             การประเมิน  

โดยศกึษาไดจากเอกสาร : แนวทางการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1 
2 

3 
4 

5 www.vesar.org 

3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ภาพท่ี 3 กระบวนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน 

   2 ขอมูลปฐมภมู ิ
      1. ขอมูลเชิงปริมาณ 
      2. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

1. ดานผูเรียน 
    และผูสําเร็จการศึกษา  

2. ดานหลักสูตร 
    และการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานครผููสอน 
    และผูบริหารสถานศึกษา 

4. ดานการมีสวนรวม 

5 ดาน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
รอยละ 80.00 – 100    = ยอดเย่ียม  
รอยละ 70.00 – 79.99 = ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 = ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 = ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00   = กําลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา     

                  อาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

บันทึกขอมูลผานระบบออนไลน ประมวลผลขอมูล ตามเกณฑประเมินคุณภาพฯ ประมวลผลขอมูล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ขอมูลประกอบการเขียน SAR 

47 



 7.  
แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7.1 แบบบันทึกผลการประเมินรายดานและรายขอการประเมิน 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
1. ดานผูเรียน
และผูสําเร็จ
การศึกษา 
(50 คะแนน) 

๑.๑ การดูแลและแนะแนว
ผูเรียน 

2       

1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 

2       

1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะใน  
การเปนผูประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  

3       

1.๔ ผลงานของผูเรียนดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ     
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3       

๑.๕ ผลการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  

2       

1.๖ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

20       

1.๗ ผลการทดสอบ          
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

3       

๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอ
ของผูสําเร็จการศึกษา 

15       

ผลรวมคะแนนท่ีได  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
250 

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

= ……………............ 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
2. ดาน

หลักสูตรและ

การจดัการ

เรียนการสอน 

(10 คะแนน) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร   
ฐานสมรรถนะ  

       

2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อยางเปนระบบ 

2       

2.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3       

2.2 การจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       

2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู 
สูการปฏิบัติ 

2       

2.2.2 การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู 
สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน  
เปนสําคัญและนําไปใชใน  
การจัดการเรียนการสอน 

3       

ผลรวมคะแนนท่ีได  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ....................x 100 
50 

= ……………............ 
 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
3. ดาน

ครูผูสอนและ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

(20 คะแนน) 

3.1 ครผููสอน        

3.1.1 การจัดการเรียน
การสอน 

5       

3.1.2 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

3       

3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

2       

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา        

3.2.1 การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

5       

3.2.2 การบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5       

ผลรวมคะแนนท่ีได  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
100 

 ....................x 100 
100 

= ……………............ 
 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
4. ดานการมี

สวนรวม 

(10 คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

6       

4.2 การระดมทรัพยากร  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2       

4.3 การบริการชุมชนและ 
จิตอาสา 

2       

ผลรวมคะแนนท่ีได  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ....................x 100 
50 

= ……………............ 
 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
5. ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน 

(10 คะแนน) 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม 

2       

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

2       

5.3 แหลงเรียนรูและ     
ศูนยวิทยบริการ 

2       

5.4 ระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา   

2       

5.5 การเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง   
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

2       

ผลรวมคะแนนท่ีได  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ....................x 100 
50 

= ……………............ 
 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพใหปรับรูปแบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
               ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับคาคะแนน การถวงน้ําหนัก และการคํานวณตามรายละเอียดตาม 
               ตารางท่ี 2 
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7.2 แบบบันทึกผลการประเมินรายดานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ดาน ขอการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

( 100 คะแนน ) 

รอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมิน 

( ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน x น้ำหนักคะแนนของดาน ) 

คะแนนรวมของดาน 

1. ดานผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา

ขอท่ี 1.1 – 1.8 50 ....... x 50       =     ………………. 

    250 

2. ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

ขอท่ี 2.1 – 2.2 10 ....... x 10       =     ………………. 

    50 

3. ดานครูผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา

ขอท่ี 3.1 – 3.2 20 ....... x 20       =     ………………. 

    100 

4. ดานการมีสวนรวม ขอท่ี 4.1 – 4.3 10 ....... x 10       =     ………………. 

    50 

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.1 – 5.5 10 ....... x 10       =     ………………. 

    50 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมิน ……………… 

สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี         (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

  กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพใหปรับรูปแบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

 ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับคาคะแนน การถวงน้ําหนัก และการคํานวณตามรายละเอียดตาม 

 ตารางท่ี 2 



ภาคผนวก 
(ก) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

(ข) ตัวอยางการบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา



ภาคผนวก ก 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 



  หน า  3 
  เล ม  ๑๓๕ ตอนท ี่   ๑๑  ก        ราชก ิจจาน ุเบกษา                     ๒๓   ก ุมภาพ ันธ  ๒๕๖๑ 

การประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
มาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการออกกฎกระทรวงไว ด ังต อไปน ี้ 

ข อ ๑  ให ยกเลกิกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล ักเกณฑ  และว ธิ ีการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข อ   ๒    ในกฎกระทรวงน ี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 

ค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศ ึกษาแต ละระด ับและประเภทการศ ึกษา โดยม ีกลไกในการควบค ุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท ี่สถานศึกษาจ ัดข ึ้น เพ ื่อใหเกิดการพัฒนาและสร างความเช ื่อม ั่น 
ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศ ึกษา และบรรล ุเป าประสงค ของหน วยงานต นส ังก ัดหร ือหน วยงานท ี่กำก ับด ูแล 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค การมหาชน) 

ข อ  ๓  ให สถานศ ึกษาแต ละแหงจ ัดให ม ีระบบการประกันคุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศ ึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาให เป ็นไปตามมาตรฐานการศ ึกษาแต ละระด ับและ 
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจ ัดการศ ึกษาของสถานศ กึษาท ี่ม ุงค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาและดำเน ินการตามแผนท ีก่ำหนดไว  
จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให แก หน วยงานต นส ังก ัดหร ือหน วยงานท ี่กำก ับด ูแลสถานศ ึกษาเป ็นประจำท ุกป  ี

กฎกระทรวง 



   หน า   4 
  เล ม   ๑๓๕   ตอนท ี่   ๑๑    ก                   ราชก ิจจาน ุเบกษา  ๒๓  ก ุมภาพ ันธ    ๒๕๖๑  

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ให หน วยงานต นส ังก ัดหร ือหน วยงานท ี่กำก ับด ูแลสถานศ ึกษาม ีหน าท ี่ในการให คำปร ึกษา ช วยเหล ือ และ 
แนะนำสถานศ ึกษา เพ ื่อให การประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาพ ัฒนาอย างต อเน ื่อง 

ข อ  ๔  เม ื่อ ได ร ับ ราย งาน ผล การป ระ เม ิน ต น เอ งขอ งส ถาน ศ ึก ษ าต าม ข อ ๓ แลว 
ให หน วยงานตนส ังกัดหร ือหน วยงานท ี่กํากับด ูแลสถานศึกษาจ ัดส งรายงานด ังกล าวพร อมกับประเด ็นต าง ๆ  
ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจาก 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมิน 
ค ุณภาพภายนอก 

ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะ 
ใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั ้น  ๆ เพี่อให 
สถานศ ึกษาใช เป ็นแนวทางในการปร ับปร ุงและพ ฒันาค ุณภาพการศ ึกษาต อไป 

ในการดำเน ินการตามวรรคสอง สำน ักงานอาจจ ัดให บ ุคคลหร ือหน วยงานท ี่ได ร ับการร ับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได     

ใหหน วยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กํากับดูแลสถานศึกษานั ้นต ิดตามผลการดําเน ินการ 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศ กึษาของสถานศ ึกษา 

ข อ   ๕  ให ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการม ีอำนาจต คีวามและว ิน ิจฉ ัยป ัญหาอ ันเก ี่ยวก ับ 
การปฏ ิบ ัต ิตามกฎกระทรวงน ี้ 

ให ไว ณ ว ันท ี่ ๒๐ ก ุมภาพ ันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธ ีระเก ียรติ เจร ิญเศรษฐศ ิลป  

ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 



 หน า   ๕ 
เล ม ๑๓๕ ตอนท ี่ ๑๑ ก     ราชก ิจจาน ุเบกษา ๒๓ ก ุมภาพ ันธ ๒๕๖๑ 

หมายเหต ุ :- เหต ผุลในการประกาศใช กฎกระทรวงฉบ ับน ี้ คือ โดยท ี่แนวทางในการดำเน ินการตามกฎกระทรวง 
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสอดคลองกับหลักการ 
ประก ันค ุณภาพการศ กึษาท ี่แท จร ิง จ ึงส งผลให การดำเน ินการประก ันค ุณภาพการศ กึษาท ั้งภายในและภายนอก 
ไมสัมพันธกัน เก ิดความซํ้าซอนและคลาดเคล ื่อนจากการปฏ ิบ ัต ิ ทำให ไม สะท อนความเป ็นจร ิงและเป ็นการสร าง 
ภาระแกสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีกํากับดูแล และ 
หนวยงานภายนอกเกินความจําเปน สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ ื่อให ม ีกลไกการปฏ ิบ ัต ิท ี่เอ ื้อต อการดำเน ินการตามมาตรฐานการศ ึกษาของแต ละระด ับ และเก ิดประส ิทธ ิภาพ 
ในการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา  จ ึงจำเป น็ต องออกกฎกระทรวงน ี ้



ภาคผนวก ข 
ตัวอยางการบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 



ตัวอยางการบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตัวอยาง 

การบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายดานและรายขอ 

ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 

คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

1. ดานผูเรียน

และผูสําเร็จ

การศึกษา 

(50 คะแนน) 

๑.๑ การดูแลและแนะแนว

ผูเรียน 

2 / 8 

1.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค 

2 / 8 

1.๓ ผูเรียนมีสมรรถนะการ
เปนผูประกอบการหรือ    
การประกอบอาชีพอิสระ  

3 / 15 

1.๔ ผลงานของผูเรียนดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

3 / 15 

๑.๕ ผลการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ 

2 / 6 

1.๖ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

20 / 80 

1.๗ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 / 12 

๑.๘ การมีงานทําและศึกษา
ตอของผูสําเร็จการศึกษา 

15 / 60 

ผลรวมคะแนนท่ีได 204 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

250 

 204 x 100 

250 

= 81.60 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

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

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



ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

2. ดาน

หลักสูตรและ

การจดัการ

เรียนการสอน 

(10 คะแนน) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  

2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
อยางเปนระบบ 

2 / 8 

2.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 / 12 

2.2 การจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูสู     
การปฏิบัติ 

2 / 8 

2.2.2 การจัดทํา
แผนการจัดการเรยีนรู 
สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน  
เปนสําคัญและนําไปใชใน 
การจัดการเรียนการสอน 

3 / 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได 43 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

50 
      43 x 100 

50 
= 86.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99) 
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 



ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
3. ดาน

ครูผูสอนและ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

(20 คะแนน) 

3.1 ครผููสอน 

3.1.1 การจัดการเรียน
การสอน 

5 / 25 

3.1.2 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

3 / 15 

3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

2 / 8 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

3.2.1 การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

5 / 20 

3.2.2 การบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 / 20 

ผลรวมคะแนนท่ีได 88 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
100 

      88 x 100 
100 
= 88.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

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

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



ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนทีไ่ด 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 5 4 3 2 1 
4. ดานการมี

สวนรวม 

(10 คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

6 / 18 

4.2 การระดมทรัพยากร  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2 / 8 

4.3 การบริการชุมชนและ 
จิตอาสา 

2 / 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 36 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

       36 x 100 
50 

=   72.00 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

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

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



ดาน ขอการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
คาคะแนน คะแนนท่ีได 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน)5 4 3 2 1 
5. ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน 

(10 คะแนน) 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม 

2 / 8 

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

2 / 8 

5.3 แหลงเรียนรูและ     
ศูนยวิทยบริการ 

2 / 8 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา   

2 / 8 

5.5 การเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง   
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

2 / 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได 40 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

      40 x 100 
50 
= 80.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

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

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



ตัวอยาง 

การบันทึกผลประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 

ดาน ขอการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 

รอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมิน 
( ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน x น้ําหนักคะแนนของดาน ) 

คะแนนรวมของดาน 

1. ดานผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา

ขอท่ี 1.1 – 1.8 50 204 x 50   =   40.80 

 250  

2. ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

ขอท่ี 2.1 – 2.2 10 43 x 10   =     8.60 

 50   

3. ดานครผููสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา

ขอท่ี 3.1 – 3.2 20 88 x 20   =   17.60 

     100   

4. ดานการมีสวนรวม ขอท่ี 4.1 – 4.3 10 72 x 10   =   7.20 

 50   

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.1 – 5.5 10 40 x 10   =   8.00 

 50   

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 82.20 

สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี         (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

  กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพใหปรับรูปแบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

 ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับคาคะแนน การถวงน้ําหนัก และการคํานวณตามรายละเอียดตาม 

 ตารางท่ี 2 



 
 
 
 




