
หลักการและแนวทางการดําเนินการ

ประกันคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ.2559





แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

เปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองคกร มิใช ของหัวหนางาน

ประกันฯ หรือของรองฯฝายแผน หรือของผอ. หรือของใครคนใดคนหนึ่ง

สรางคณุภาพ มิใช สรางภาพ

จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มิใช จัดทําแฟมขอมูลใหมีคุณภาพ

ปฏิบัติงานใหมคุีณภาพ มิใช จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหไดคะแนนสูงๆ

ควรบูรณาการการประกันคุณภาพใหเปนเนื้อเดียวกับภาระงานปกติ  มิใช 

เพิ่มภาระงานขึ้นมาใหม



1.1 1.2

      ให มี ร ะบบการประ กัน คุณภาพ

การ ศึ กษา เพื่ อพัฒนา คุณภาพและ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก……. (มาตรา 47)

     ใ ห ห น ว ย ง า น ต น สั ง กั ด แ ล ะ

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ

วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ตองดําเนินการอยางตอเ น่ือง…… 

(มาตรา48)

ทําไมตองประกนัคุณภาพการศึกษา



ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ (กฏกระทรวงฯ ขอ 5.) 

ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานที่ เกี่ ยวของเพื่อพิจารณา และเผยแพรรายงานนั้นตอ

สาธารณชน (กฏกระทรวงฯ ขอ 6.) 

สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  (กฏกระทรวงฯ ขอ 7.) 

2.1

2.2

2.3

2. เพื่อใหเปนไปตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลกัเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ทําไมตองประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ)



การประเมินคุณภาพ

Quality  Assessment

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

Quality   Audit

การพัฒนาคุณภาพ

Quality  Development

การควบคุมคุณภาพ  

   Quality Control

Internal Quality 

Assurance

 

องคประกอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



การควบคมุคณุภาพ (Quality Control)

วิสัยทศัน

พันธกิจ

แผนงาน/โครงการ

     กลยุทธ

หมายถึง กระบวนการกําหนดมาตรฐาน เปาหมายและแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

    2. จดัทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา



1. กํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

4. ทบทวนโดยฝายบริหาร

2. ปรับปรุงการดําเนินงาน

3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ  

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํารายงานฯ

การติดตามตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit)



1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

2.  ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.  ดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา

4.  ประเมินฯ ทุกป ปละ 1 คร้ัง

5.  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งกระทําโดย

บุคลากรของสถานศึกษานั้น 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Development)

      ปรับปรุงมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

       ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

      ปรับปรุงระบบและโครงสรางการบริหาร

        สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา

หมายถึง กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขาสูคณุภาพ

                  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว

1. สังเคราะหผลการประเมิน

2. วิเคราะหจุดดอยและกําหนดแนวทางการพัฒนา



ท่ีมา: กฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

สถานศึกษาควรจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยางไร ?

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุงสูมาตรฐาน

ท่ีสถานศึกษากําหนด

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

4. ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ

5. ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

6.  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง



รายงานการประเมนิ

คุณภาพภายใน

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

พิจารณา

ผลการตดิตามตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพภายใน

สังเคราะหผลการประเมินฯ

วิเคราะหจุดดอย

กําหนดแนวทางการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอยางตอเนื่อง

ไมเปนไปตามแผน

เปนไปตามแผน

รายงานการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  พ.ศ. 2558

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พ.ศ. 2559

มาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับการฝกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2560

มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา 

ดานอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเซียแปซฟิก (APACC)

1.

2.

3.

4.

มาตรฐานการอาชีวศกึษา

3 มาตรฐาน 12 ตัวบงชี้ 30 ตัวชีว้ัดความสําเร็จ

4 มาตรฐาน 14 ตวับงชี้ 

4 มาตรฐาน 12 ตัวบงชี้ 

7 มาตรฐาน 37 ตังบงชี้ 91 ตัวบงชี้ยอย 



KPI (Key Performance Indicator) = ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

มาตรฐานที่ มาตรฐาน ตัวบงชี้ KPI

สถาบัน สาขา

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558

รวม 12 14 16

1.  ดานคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ                              3         -           7

2. ดานการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา

ก. ดานธรรมาภิบาลของการบรหิารฯ    3  8          3

ข. ดานพันธกิจของการบริหารสถาบันฯ 4 4  6

3. ดานการสรางและพัฒนาสังคมความรู 2           2            -

 และสังคมแหงการเรียนรู                            



           มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. พ.ศ. 2559

มาตรฐานท่ี มาตรฐาน ตัวบงชี้

1. ดานผลการจัดการศึกษา 2

2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 6

3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4

4.            ดานการประกันคุณภาพภายใน 2

รวม 14



มาตรฐานการอาชีวศกึษาสําหรับการฝกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2560

มาตรฐานท่ี มาตรฐาน ตัวบงชี้

 

หมายเหตุ: ยังไมผานความเห็นชอบและประกาศใชจากกระทรวงศึกษาธิการ (27 เม.ย. 60)

      1. ดานผลการจัดการศึกษา 2

      2.                ดานการบริหารจดัการศึกษา      6

       3.                ดานการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน    2

   เปนสําคัญ

4.                ดานการประกันคุณภาพภายใน 2

รวม 12



มาตรฐานการประเมินและรับรอง ฯ ระดบัภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟค (APACC) 

No Criterion Indicator Element Point

1.     Governance and Management             3       12 50

2.     Teaching and Learning  6 11 120

3      Faculty and Staff 3 13 70

4 Research and Development  4   9 50

5.       Extension, Consultancy and Linkages 6 10          50

6.      Resources  13 25 110 

7.      Support to Students  2  11 50

TOTAL                   37  91 500



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2555

มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2559 มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2555

 

1.  ดานผลการจัดการศึกษา

1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพ          ตัวบงชี้ท่ี 1.8 + 1.9

      ของผูสําเร็จการศึกษา

1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา         ตัวบงชี้ท่ี 1.7

      เทียบกับจํานวนผูเขาเรียน                              



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. 2559 กับ 

พ.ศ. 2555 (ตอ)

มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2559 มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2555

   2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ              ไมปรากฏ

       บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง

       สถานศกึษาคณุธรรม

   2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม  ตัวบงชีท้ี่ 3.4

    นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกดั

   2.3 ระดับคุณภาพในการบริหาร ตัวบงชีท้ี่ 3.10 + ประเด็นใหม  

        จัดการดานบุคลากร

2. ดานการบริหารจัดการศกึษา



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2555 (ตอ)

มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2559 มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2555

2.4 ระดับคุณภาพในการบริหาร ตัวบงชี้ที่ 3.11

จัดการดานการเงิน

2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 3.5+3.8+3.9

ดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ 

และดานขอมูลสารสนเทศ

2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน ตัวบงชีท้ี่ 3.12

ความรวมมอืเพื่อบริหารจัดการศึกษา

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2555 (ตอ)

มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2559 มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2555

  

 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน            ตัวบงชี้ที่ 2.2+2.3+2.4

      การสอนรายวิชา

  3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา        ตัวบงชีท้ี่ 2.1

       กลุมวิชา

   3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.3+2.5+5.1+ ประเด็นใหม

  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม            ตัวบงชี้ที่ 4.1+6.1+6.2+6.3+6.4

       เสรมิหลักสูตร

3. ดานการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ



มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส. 2559 กับ 

พ.ศ. 2555 (ตอ)

มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2559 มาตรฐานและตัวบงชี้ พ.ศ. 2555

 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ ตัวบงชี้ที่ 7.1

     ประกันคุณภาพภายใน

 4.2 รอยละของตัวบงชี้ทีม่ีการพัฒนา ไมปรากฏ

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน



หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การอาชวีศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู

พ.ศ. 2559



1.

2.

     ใหสถานศกึษาและหนวยงานตนสังกัด ดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553

     ใหสถานศกึษาจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาให 
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรื่องใหใชมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส พ.ศ. 2559

หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐาน การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ



3.

4.

5.

ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายใน อยางตอเน่ือง  

เปนประจําทุกป

ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา และ เปดเผย รายงานน้ันตอสาธารณชน

 ใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐาน การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ.2559 (ตอ)

หลักเกณฑ



1.

2.

ใหสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา นับตั้งแต 

ภาคเรียนที่ 1 จนส้ินสุดภาคเรียนฤดูรอน ของปการศึกษา

ใหสถานศึกษาดําเนินการตาม “เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. พ.ศ. 2559” โดยสถานศึกษา

ตองมีความตระหนักเห็นความสําคัญและมีความพยายามในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาแตละตัวบงชี้ จากระดับ

คุณภาพในปจจุบันไปสูระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบงชี้

หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ.2559 (ตอ)

แนวปฏิบัติ



3.

   ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาของตัวบงชี้ที่ 

1.1,1.2,2.3,3.1,3.2,3.3 และ 3.4 ใหสถานศึกษาเก็บขอมูล โดย

จําแนกตามระดับการศึกษา สาขางานหรือแผนกวิชา คณะวิชา และ

ในภาพรวมของสถานศึกษา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน และแนวทางการพัฒนาตอไป

หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ.2559 (ตอ)

แนวปฏิบัติ



หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐาน การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส พ.ศ. 2559 (ตอ)

1.1 ระดับความพงึพอใจทีม่ตีอคุณภาพของผูสําเร็จการศกึษา

2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
1.2 รอยละของผูสําเร็จการศกึษาเทยีบกับจาํนวนผูเขาเรียน

3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา

3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรอืกลุมวชิา
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เก็บรวบรวมขอมูลจาํแนกตามระดับการศึกษา สาขางาน/สาขาวิชาและภาพรวม

แนวปฏิบัติ



4.

 ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถาตัวบงชี้ใดอยูใน

ระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน” สถาน

ศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุ และพัฒนาใหอยูในระดับคุณภาพต้ังแต “พอใช” 

ขึ้นไปภายในปถัดไป ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหหนวยงานตนสังกัด กํากับดูแล 

ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน และรวมกับสถานศึกษาพัฒนาใหอยู

ในระดับคุณภาพต้ังแต “พอใช”ขึ้นไปภายในปตอไป สําหรับตัวบงชี้ใดที่อยู

ในระดับคุณภาพ”พอใช” หรือ “ดี” สถานศึกษาจะตองพัฒนาสูระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ตอไป

หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (ตอ)

แนวปฏิบตัิ



แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (ทุกป)

ผลการประเมิน วิธีดําเนินการ ผลการประเมินปถัดไป

- ตองปรับปรุง

- ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับพอใช 

ขึ้นไป
วิเคราะหสาเหตุ

และดําเนินการพัฒนา

ผลการประเมิน วิธีดําเนินการ ผลการประเมินปถัดไป

- พอใช

 - ดี ระดับดีมาก
วิเคราะหสาเหตุ

และดําเนินการพัฒนา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (ตอ)



แนวปฏิบัติ 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (ตอ)

5. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป ถาตัวบงชี้ใดอยู

ในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” หรือ “ตองปรับปรุงเรงดวน” หนวยงานตน

สังกัดตองวิเคราะหสาเหตุ ใหขอเสนอแนะ กํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ สงเสริม 

สนับสนุนและรวมกับสถานศึกษาพัฒนา เพื่อใหอยูในระดับคุณภาพตั้งแต 

“พอใช” ข้ึนไป โดยใหมีการประเมินซํ้าในปถัดไป สําหรับตัวบงชี้ใดที่อยูในระดับ

คุณภาพ “พอใช” หรื อ  “ดี”หนวยงานตน สังกัดจะตองพัฒนา สู ระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ตอไป



    แนวปฏิบตัิในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกดั (1 ครั้ง ใน 3 ป)

ผลการประเมิน

วิธีดําเนินการ

ผลการประเมินปถัดไป

- ตองปรับปรุง

- ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับพอใช 

ขึ้นไป

วิเคราะหสาเหตุ 

ใหขอเสนอแนะ 

กํากับดูแล 

ติดตามตรวจสอบ 

สงเสริม สนับสนุน
ผลการประเมิน วิธีดําเนินการ ผลการประเมินปถัดไป

- พอใช

      - ดี ระดับดีมาก
สงเสริม สนับสนุน

สถานศกึษา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (ตอ)



6.

7.

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกนัคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐาน การอาชีวศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส 2559 (ตอ)

วิธีการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตองประเมินตามประเด็นการประเมิน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณ 

ผูที่เกี่ยวของ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน

 ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา

ทีม่ีผลการประเมินทุกตัวบงชี้ อยูในระดบัคุณภาพ ”ดี” หรือ “ดีมาก” 

ใหหนวยงานตนสังกัด พิจารณาสงเสรมิสนับสนุน และรวมกับ

สถานศึกษา พฒันาและเขารับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและตัว

บงชี้ของการประเมิน เพื่อการรับรองในระดับนานาชาติตอไป

แนวปฏิบัติ



เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐาน

การอาชวีศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู

พ.ศ. 2559



ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพงึพอใจทีม่ตีอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

                                  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556

 ดานสมรรถนะ

วิชาชีพ

ดานคุณลักษณะ

อันพงึประสงค

ดานสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะทั่วไป

3. 2. 1. 

นิยามศพัทที่อางถงึ 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา



ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพของผูสําเรจ็การศึกษา

สถานศึกษามีขอมูล

ผูสําเร็จการศึกษา 

จําแนกผูมีงานทําใน

สาขาที่ เ กี่ ยวของ

ศึกษาตอ และประ

กอบอาชีพอิสระใน

สาขาที่ เ กี่ ยวของ

ภายใน 1 ป ไมนอย

กวารอยละ 75 ของ

ผูสําเร็จการศึกษา

 สถานศึกษามีการ

สํารวจความพึง

พอใจตอคุณภาพ

ข อ ง ผู สํ า เ ร็ จ

ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น

ร า ย บุ ค ค ล แ ล ะ

ไดรับขอมูลตอบ

กลับไมนอยกวา

รอยละ 75 จากผู

ท่ีเก่ียวของ

ส ถ าน ศึ กษ า มี

จํ า น วนข อ มู ล

ตอบกลับที่มีผล

การประ เมิ นฯ 

ดานคุณลักษณะ

ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค

เ ฉ ลี่ ย  3 . 5 1 -

5.00 ต้ังแตรอย

ละ 80 ขึ้นไป

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี

จํ า น ว น ข อ มู ล

ตอบกลับที่มีผล

การประ เมิ น ฯ 

ด านสมรรถนะ

ห ลั ก แ ล ะ

สมรรถนะทั่วไป

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ต้ังแตรอยละ 80  

ขึ้นไป

สถานศึกษามี

จํานวนขอมูล

ตอบกลับที่มีผล

การประเมินฯ 

ดานสมรรถนะ

วิ ช าชี พ เฉลี่ ย 

3 . 5 1 -5 . 0 0 

ต้ังแต  รอยละ 

80  ขึ้นไป

1. 3. 4. 5. 
ประเด็นการประเมิน

2. 



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจทีม่ีตอคุณภาพของผูสําเร็การศึกษา

มีผลตามประเด็นฯ ขอ  1, 2, 3, 4 และ 5         5                 ดีมาก 

(รวม 5 ขอ)

มีผลตามประเด็น ฯขอ  1, 2 และ 3, 4  4      ดี 

หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 (รวม 4 ขอ)

มีผลตามประเด็น ฯ ขอ 1, 2 และ 3          3      พอใช 

หรือ 4 หรือ 5 (รวม 3 ขอ)

มีผลตามประเด็น ฯ ขอ 1 และ 2         2             ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นขอ ขอ 1         1            ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ



การคํานวณ

ประเด็นการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทยีบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของ

รุนนั้น

รอยละ =
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน
X 100



       ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยม 2 ตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนด

จากประเด็นการประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไปไดคาคะแนน 5 

การคํานวณ

ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

(ตอ)

รอยละ =
รอยละจากประเด็นการประเมิน

80
X 5



คาคะแนน ระดับคุณภาพ

     4.51 - 5.00                ดีมาก

     3.51 - 4.50               ดี

     2.51 - 3.50              พอใช

     1.51 - 2.50           ตองปรับปรุง

     0.00 - 1.50       ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

(ตอ)

ระดับคุณภาพ



สถานศึกษามีการ ใหความรูและสรางความเขาใจ เก่ียวกับสถานศึกษา

คุณธรรมแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน

 สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่

พึงประสงค ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุม

ผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง

สถานศึกษาคุณธรรม

ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา



สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนด

เปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม

สถานศึกษาสงเสริม สนันสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดําเนินการตามโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการ ตามเปาหมายที่

กําหนดและมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา      

                 ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม (ตอ)

ประเด็นการประเมิน



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 1  ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1,2,3,4 และ 5 5         ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1,2,3 และ 4 4          ดี

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1,2 และ 3 3        พอใช

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 และ 2 2     ตองปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

                 ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม (ตอ)

ระดับคุณภาพ



-กายสุจริต

-วจีสุจริต

--มโนสุจริต

-พฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคลดลง ?

-พฤติกรรมที่พงึประสงคเพิ่มข้ึน ?

การดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

จัดทําบัญชี

   ก. พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค           

ข. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค

กําหนดหลักธรรม 3 ประการ

และกุศลกรรมบถ 10 ประการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเมินผลการดําเนินการ

วิเคราะหผลการประเมิน

กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเน่ือง



ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ ใน

นโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ไดอยาง

ถูกตอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสาร ให
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียน รวมทั้ง
ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดมอบหมาย ไดเปนอยางดี

1.

2.

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม 

                 นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด

ประเด็นการประเมิน



 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมกันกําหนด

แผนงานโครงการ กิจกรรมและเปาหมายและ ดําเนินงาน เพื่อให

นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสพผลสําเร็จตาม

เปาหมาย

 ผู อํานวยการสถานศึกษา มีการ ติดตาม ตรวจสอบการ

ดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเปาหมายที่

กําหนด

3.

4.

  ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการ ประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามเปาหมายและ กําหนดแผนพัฒนา ตอไป
5.

ประเด็นการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม          

                  นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด (ตอ)



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 1 ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1, 2, 3, 4 และ 5 5       ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1, 2, 3 และ 4 4         ดี

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1, 2 และ 3 3        พอใช

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 และ 2 2     ตองปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม 

                  นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด



ประเด็นการประเมิน

1.

2.

    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหมี จํานวนครูทั้งหมด 

เทียบกับ จํานวนผูเรียนทั้งหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ 

ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลว.22 มค.57

    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอน แตละรายวิชา

ทุกคนเปนผูที่ จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่

เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร

ประเด็นการประเมิน



3.

4.

5.

 สถานศึกษาสงเสริม สนันสนุน กํากับดูแลให ครูไมนอยกวารอยละ 75

 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง

หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมี จํานวนบุคลากรทางการศึกษา

ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6/55 ลว.22 มค.57

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ

วิชาชีพจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร (ตอ)

ประเด็นการประเมิน



ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร (ตอ)

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5        ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4         ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ            3               พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ            2             ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ             1    ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ



2. 

1. 
   สถานศึกษามี แผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรร

งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงานโครงการ กิจกรรมตางๆ
   สถานศึกษามีรายจาย คาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ สําหรับ

การเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ

 งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งน้ี ไม

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง คาครุภัณฑ คาเส่ือมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือน 

และเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

 นิยามศัพทท่ีอางถึง

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ประเด็นการประเมิน



3. 

2. 

5. 

   สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรู 

ความสามารถไป บริการวิชาการวิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ

4. 

    สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การประกวด 

การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

ของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
   สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ดาน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตย

และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ

นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

3. 

     ประเด็นการประเมิน

  

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน (ตอ)



         ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน คาคะแนน   ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5   ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4     ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ            3             พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ            2           ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ            1    ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน (ตอ)



3) ขอมลูตลาดแรงงาน

5) ขอมลูงบประมาณและการเงิน

7) ขอมลูครุภัณฑ

9) ขอมลูพื้นฐานของจงัหวัด

2) ขอมลูผูเรียน

4) ขอมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) ขอมลูหลักสตูรการจัดการเรียนการสอน

8) ขอมลูอาคารสถานที่

1) ขอมลูทั่วไปของสถานศึกษา

1. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท

   ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคาร

สถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ

นิยามศัพทท่ีอางถึง



    2. ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยาง

เปนระบบ เพื่อบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย 

และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการและลด

ความซ้ําซอนของขอมูล

นิยามศัพทท่ีอางถึง

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่      

ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ (ตอ)



ประเด็นการประเมิน

1.

2.

     สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน    

ของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย

     สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคาร สถานที่ หองเรียน

 หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และอื่นๆ ใหมีสภาพ       

ที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม

ประเด็นการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ 

ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ (ตอ)

3.
   สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ

 ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียน    

การสอน



ประเด็นการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ 

ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ (ตอ)

1. มีระบบปองกันการบุกรกุระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก

2. มีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงฐานขอมูลอยางชัดเจน

3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกัน และกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย

4. มีฐานขอมูลท่ีมีการ Update เปนปจจุบัน

5. มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ

ประเด็นการประเมิน4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการ

ระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

5.
สถานศกึษาสงเสรมิใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมลูสารสนเทศ           

อยางมคีุณภาพ



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นฯ 5 ขอ  5   ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นฯ 4 ขอ  4     ดี

ปฏิบัติตามประเด็นฯ 3 ขอ   3   พอใช

ปฏิบัติตามประเด็นฯ 2 ขอ   2 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็นฯ 1 ขอ  1 ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ

      ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ 

ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ (ตอ)



สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสาน

ความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากร

ในการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด

การ ศึกษา ด านระบบทวิภาคี  หรือ  ด านการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือ ดานการศึกษาดูงาน

ของผู เรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมี

สัดสวนความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน

ประเด็น            

การประเมิน

1.

2.

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ                  

เพื่อบริหารจัดการศึกษา 



ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ                      

เพื่อบริหารจัดการศึกษา (ตอ) 

 สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือ จากบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของใน

การรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนใน ทุก

สาขางาน ที่จัดการเรียนการสอน

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการ

มอบทุนการศึกษา ใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุน ตอผูเรียน

ไมเกิน 100 คน

ประเด็น

การประเมิน

. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของใน

การบริจาคเงิน หรือ วัสดุอุปกรณ หรือ ครุภัณฑ หรือ สิ่งอื่นๆ 

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การ

จัดการศึกษาจํานวนไมนอยกวา 5 รายการ

 

  

3.

4.

5.



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5  ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4    ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ           3            พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ            2             ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ           1 ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ                

เพื่อบริหารจัดการศึกษา (ตอ)  

ระดับคุณภาพ



    1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให ครูทุกคนจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชา ที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา

   2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และ มีบันทึกหลังการสอน

   3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผล 

และการประเมินผล การเรียนรูตามสภาพจริง ไปใชในการพัฒนาผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอน                                  

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ



 4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการ นิเทศการจัดการเรียนการ

สอนของครูทุกคน เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป

 5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนา

การเรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัยอยางนอย 1 รายวิชาซึ่ง

ประกอบดวย

         1) การระบุปญหา

       2) การระบุวัตถุประสงค 

         3) วิธีดําเนินการ

       4) การเก็บขอมูล

         5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือ

             การวิจัย ไปใชประโยชน  

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ตอ)

ประเด็นการประเมิน



ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ตอ)

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5  ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4   ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ           3         พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ           2            ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ           1 ตองปรับปรุงเรงดวน



ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

ประเด็นการประเมิน

      สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจ ขอมูล  ความ

ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

1.      สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

ตามขอ 1. จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานที่เก่ียวของ2.
     สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอน และกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน  

การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ3.
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนําผลไปใชปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา4. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอ 

 1-4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน5.



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1  1 ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1, 2, 3, 4 และ 5      5        ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1, 2, 3 และ 4  4          ดี

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1, 2 และ 3  3       พอใช

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 และ 2  2    ตองปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา (ตอ)

ระดับคุณภาพ



 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา รอยละ 20 ของ

จํานวนผูเรียนทัง้หมด
1. 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการ พัฒนา

ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมตาม

ความหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวา

รอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณ ทักษะ

วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดย

มีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 คร้ัง2. 

3. 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ประเด็นการประเมิน



   สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนผานเกณฑการ

ประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา

รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร

4. 

5. 

     สถานศึกษาสงเสรมิ สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวลั

ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 

จากบุคคล หรือหนวยงานภายนอก หรือองคกรภายนอกไมนอยกวา  

รอยละ 5 ของจาํนวนผูเรียนทัง้หมด

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (ตอ)

ประเด็นการประเมิน



ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (ตอ)

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5   ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4     ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ            3             พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ           2           ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ           1 ตองปรับปรุงเรงดวน



 1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมกีารจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุ และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 

และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนไดเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมกีารจัดกิจกรรมดานการอนุรกัษ

ส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกาํกับดูแลใหผูเรียนแตละคน

ไดเขารวมกจิกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประเด็นการประเมิน



3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมกีารจัดกิจกรรมดานการกีฬา และ

นันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนไดเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารง

ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแล  

ใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตอ)

ประเด็นการประเมิน

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดย

ใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน 

สังคมไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวา 1 กิจกรรม 



ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตอ)

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นฯ 5 ขอ           5   ดีมาก

มีผลตามประเด็นฯ 4 ขอ           4   ดี

มีผลตามประเด็นฯ 3 ขอ           3             พอใช

มีผลตามประเด็นฯ 2 ขอ          2          ตองปรับปรุง

มีผลตามประเด็นฯ 1 ขอ          1 ตองปรับปรุงเรงดวน



สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

1.

2.

มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ประเด็นการประเมิน



สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา3.
 สถานศกึษาไดจัดทาํรายงานประจาํปที่เปนรายงานประเมิน   

 คุณภาพภายใน

4.
สถานศกึษาไดจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจาก

ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

5.

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน (ตอ)

ประเด็นการประเมิน



ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 1 ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1,2,3,4 และ 5 5 ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ  1,2,3 และ 4 4 ดี

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1,2 และ 3  3 พอใช

ปฏิบัติตามประเด็นฯ ขอ 1 และ 2 2 ตองปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

(ตอ)

ระดับคุณภาพ



ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

ตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา หมายถึง
1. ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือระดับคุณภาพอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้ง 2 อยางในป

ปจจุบัน สูงกวาในปที่ผานมา

2. ตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพในปที่ผานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปปจจุบัน 

“ดีมาก”  โดยมีคาคะแนนสูงขึ้น หรือเทาเดิมถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา

นิยามศัพทท่ีอางถึง



รอยละของจํานวนตัวบงชีท้ีม่กีารพัฒนาเทียบกับจํานวน

ตัวบงชี้ทัง้หมดทีม่ีการประเมิน

การคํานวณ

ประเด็นการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา (ตอ)

รอยละ =
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
X 100



ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยม 2 ตําแหนงไมปดเศษ โดย

กําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแตรอยละ  80.00 ขึ้นไป 

เทียบไดคะแนน 5.00

ระดับคุณภาพ

สูตรคํานวณ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา (ตอ)

คาคะแนน =
รอยละจากประเด็นการประเมิน

80
X 5



ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

4.51 – 5.00                  ดีมาก

3.51 – 4.50                            ดี

2.51 – 3.50                         พอใช

1.51 – 2.50                        ตองปรับปรุง

0.00 – 1.50                   ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา (ตอ)



“Quality  is  never accident  

it  always  the  result  of     

intelligent  effort”

Good bye
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