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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนข้ันตอนของสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงการประเมิน
ภายในเปนสวนหนึ่งของการการบริหารจัดการ เพ่ือใหทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองเพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การประเมินภายคุณภาพภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานหรือ
การประเมินตนเอง (Self – Evaluation) ของสถานศึกษาท่ีกระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ีเก่ียวของ
อยางตอเนื่อง โดยยึดตามมาตรฐานของสถานศึกษาเปนหลัก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงมุงเนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก ซ่ึงสะทอนความสําเร็จท่ีชัดเจน ดานผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดาน
การมีสวนรวม ดานปจจัยพ้ืนฐาน จัดทําทุกปโดยบุคลากรของวิทยาลัยและผูทีเก่ียวของอยางตอเนื่อง ดวย
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการประเมิน โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบ
จากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชวยในการปรับปรุงพัฒนา ใหบรรลุเปาหมาย
และนําไป  สูการพัฒนาปรับปรุงตนเองและพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จึงไดจัดทําคูมือ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ข้ึนเพ่ือใชประกอบในการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีไดใชความพยายาม ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมมาดําเนินการใหคูมือ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี                                                                               
       

                                            
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 การประเมินคุณภาพภายในเปนข้ันตอนของสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และนําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 
ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในถือวาเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานหรือประเมินตนเอง (Self – 
Evaluation) ของสถานศึกษาท่ีกระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง โดยยึดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก ซ่ึงสะทอนภาคความสําเร็จท่ีชัดเจน เชน ดานผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดาน
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐหรืองานวิจัย ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยกําหนดใหบุคลากรใน
หนวยงาน และผูท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กับสิ่งท่ีตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิง
ประจักษ เปนตน  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองและพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.2 ประโยชนของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีประโยชนและสําคัญตอวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1.2.1 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะท่ีจะสงผลใหเกิด

การกระตุนภายใน ฝาย/งาน และภาควิชา เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองภายในสถานศึกษา หรือภาควิชา 
1.2.2 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เปนการสรางความม่ันใจใหฝาย/งาน และภาคตางๆ ไดจัด

การศึกษาหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เปนการสะทอนขอมูลใหฝายบริหารดําเนินการ

ใหความชวยเหลือ ฝาย/งาน และภาคตางๆ ในดานงบประมาณ บุคลากร หรืออ่ืนๆ 
1.2.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจะเปนเอกสารสําคัญท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจ สนับสนุน วางแผน ในการพัฒนาสถานศึกษา 
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1.3 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการรวบรวมขอมูล หลักฐานเพ่ือใชประกอบการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพฯ  จะเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบขอมูลดวยดวยวิธีการตางๆ จากบุคลากรภายใน ฝาย/งาน ภาควิชา เพ่ือใหแนใจวาไดขอมูลท่ีเปน
ความจริงไมใชความคิดของบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใด   

 1.3.1 การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริง และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
งาน ภาควิชา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

2. กระตุนใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในดานตางๆ แก งาน ภาควิชา เพ่ือใหมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3. สามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาตอไป 
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บทท่ี 2 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.1 หลักการประเมินคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีตองดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําข้ึนทุกปโดยบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การเลือกใชวิธีการ
ประเมินตองเลือกวิธีการท่ีมีความชัดเจน มีความเปนปรนัย มีความสอดคลอง เหมาะสมกับสิ่งท่ีถูกประเมิน 
หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด มีการตรวจสอบความถูกตองจากขอมูลหลาย ๆ แหลง 
ดังนั้นการประเมินคุณภาพภายในท่ีดีมีหลักการดังนี้ 

2.1.1 ความเปนประโยชน (Utility Standard)  
   ผลการประเมินของวิทยาลัยตองไดขอมูลตรงตามท่ีผูใชผลการประเมินตองการ นําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานไดจริง โดยเฉพาะการถาสามารถใหขอมูลท่ีชวยในการพัฒนาตนเอง
ไดในระดับบุคคลจะทําใหมีประโยชนเพ่ิมมากข้ึน 

2.1.2 ความเปนไปได (Feasibility Standard)  
   วิธีการท่ีใชในการประเมิน วิทยาลัยมุงเนนความเปนไปไดในแนวทางการปฏิบัติจริง 

ประหยัด และคุมคา 
2.1.3 ความเหมาะสม (Propriety Standard)  

   วิธีการท่ีใชในการประเมินของวิทยาลัยไมสงผลกระทบตอผูท่ีเก่ียวของกับการประเมิน 
เชน ไมกอใหเกิดผลเสียหายกับผูใหขอมูล 

2.1.4 ความถูกตอง (Accuracy Standard)  
  วิธีการท่ีใชในการประเมินของวิทยาลัยตองมีความถูกตองใหขอมูลเชื่อถือได เชน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินตองมีความครบถวนสมบูรณ สามารถวัดตัวบงชี้ท่ีตองการวัดไดจริง แหลงผูให
ขอมูลเชื่อถือได ใหขอมูลตามความเปนจริง วิธีการวิเคราะหและการเสนอผลการประเมินถูกตอง และผล
การประเมินมีความเปนปรนัย 

2.2 ขอบขายของการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการตรวจสอบรายละเอียดของการดําเนินงาน
ของภาควิชาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ตรวจสอบภาควิชาเก่ียวกับการใหความสําคัญ การสรางความเขาใจของบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบการมีสวน
รวมของบุคลากร ผูปกครอง ชุมชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.2.1 ตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน 
2.2.2 ตรวจสอบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาสามารถนําไปสูเปาหมายตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 
2.2.3 ตรวจสอบการบริหารจัดการในสวนตางๆ ท้ังขอดี และขอดอย สิ่งท่ีตองการไดรับการ

สนับสนุนจากสถานศึกษา 
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2.2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดําเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

2.3 ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายใน 

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ใชหลักการบริหารเชิงระบบ คือ วงจรคุณภาพเดิมม่ิง (PDCA) เปนเครื่องมือในการประเมินประกอบดวย 

2.3.1 วางแผนการประเมิน (P)  
   มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของการประเมินใหชัดเจน โดยใชกรอบมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการกําหนดผูรับผิดชอบการประเมิน วัน เวลา 
ในการประเมิน กรอบการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการประเมินตัวบงชี้
ความสําเร็จ เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน วางภาคารเก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและรายงานผล 

2.3.2 ดําเนินการตามแผน (D)  
  ดําเนินการประเมินตามภาคารประเมินท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผูบริหารไดมีการสงเสริม  และ

สนับสนุน ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ
ดําเนินงาน กํากับ ติดตามการทํางานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 2.3.3 สรุปผลการประเมิน (C)  
   ดําเนินการตัดสินผลการประเมินโดยนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินเทียบกับเกณฑการ

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย รวมท้ังสรุป จุดเดน จุดดอยท่ีตองพัฒนา และขอเสนอแนะ 
รายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  2.3.4 นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนา (A) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยนําไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตอไป 

2.4 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 2.4.1 โครงสรางของรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน แตงตั้งใหมีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ เลขานุการ จํานวนไมนอยกวา 9 คน 

 
 

คณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 

   กรรมการ  เลขานุการ 
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 2.4.2 องคประกอบ หนาท่ี ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ของคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
ท่ีไดกําหนด ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 
ประกอบดวย  

1. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประธานอนุกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานอนุกรรมการ 
3. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
4. รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
5. รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร รองประธานอนุกรรมการ 
6. ตัวแทนจากสถานประกอบการหรือบุคลากรภายนอก อนุกรรมการ 

 ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 2 คน 
7. หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 หมายเหตุ  ตัวแทนจากสถานประกอบการไมควรซํ้ากับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หนาท่ีของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดทําแผนการประเมินและกําหนดเวลาการประเมิน 
  2. จัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  3. จัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  4. สรางความรู ความเขาใจและชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เกณฑการประเมิน แกครู บุคลากรของสถานศึกษา และผูเก่ียวของ 
  5. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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คณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  • ประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
  • คูมือการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
  • สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

 

หัวหนางานประกันคณุภาพฯ 

รายงานประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษา 
ของสถานศึกษา 

รายงานประเมิน 

ตนเองของภาควิชา     

รายงานการปฏิบัติงาน 

รายบุคคล 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

บทท่ี  3 
วิธีการประเมินและการเก็บขอมูลการประเมิน 

 
 3.1 วิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
      ในการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี นั้น ใหความสําคัญกับการ
ประเมินตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
สถานศึกษา ระดับภาควิชา และรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล มีการจัดทําคูมือการประเมินภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการประสานความรวมมือกับ
คณะทํางานของสถานศึกษาโดยเฉพาะทุกฝายท่ีมีสวนรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

 แผนผังแสดงความสัมพันธของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กับหัวหนางาน
ประกันคุณภาพ และหัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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3.2 การเก็บขอมูลและแนวทางการเก็บ 

 3.2.1 การเก็บขอมูล  

  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง ผูตรวจประเมินจะตองรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากฝายตางๆ และใชวิธีการในการรวบรวม
ขอมูลตามความเหมาะสม ไดแก 

1. การพบปะกับหัวหนางาน หัวหนาภาควิชา ครูในภาควิชา นักเรียน ผูปกครองและผูท่ี
รับผิดชอบ 

2. การสัมภาษณหัวหนางาน หัวหนาภาควิชา ครูในภาควิชาและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน นอกหองเรียน และบรรยากาศ
โดยท่ัวไป 
  การดูผลงานของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟมพัฒนาการของนักเรียน ผล
การสอบท่ีเนนการปฏิบัติ การตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน แบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูปกครอง แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ขอมูลนักเรียน ขอมูลชุมชน ขอมูล
พ้ืนฐานของภาควิชา ขอมูลท่ีรวบรวมดวยวิธีการตางๆ และจากบุคคลทุกกลุมระหวางการตรวจประเมิน จะ
ทําใหผูประเมินสามารถสรุปสภาพความเปนจริงท่ีพบได 

 3.2.2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมล 

  การประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานตอ
หนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชนไดนั้น สถานศึกษาจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงาน วิเคราะห และสรุปผลกอน ดังนั้นในการประเมินสถานศึกษาจะตองกําหนดวิธีการใหชัดเจน ซ่ึง
อาจไดขอมูลจากการสังเกตจากสภาพจริง สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงาน ตามสาระสําคัญของการประเมินในแตละตัวบงชี้  และแตละประเด็นการประเมินซ่ึงมี
รายละเอียดดังตาราง 
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แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   

 

ขอกําหนดที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน สาระสําคัญในการประเมิน 
คําอธิบาย  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถ
สําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนก
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด จําแนกตามตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ี
สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ
สถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการ
ออกกลางคัน 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของ
รุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขาของ
รุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับแรกเขา
ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ

ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สาระสําคัญใน

การประเมิน สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) 
 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคณุคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการ
ประเมิน 

รอยละของผูเรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึง
ประสงค 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน สังเกต
สภาพจริง 

สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

2. ผูเรียนรอยละ 60– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร 
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร 
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 
 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย ความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจติสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน สังเกต
สภาพจริง 

สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
5. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดน
ระดับชาติ 

 

 1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย ความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมติร มภีาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจติสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

 



                                       คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563  >>>  หนา 12 

 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

-ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบ
ความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
-พัฒนาผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางการพัฒนาพัฒนาผูประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
-ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดบัภาค 
และระดับชาต ิ

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสาํเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
มีผลการประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมนิท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

 1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 
ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 

รอยละของผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ เทียบกับจํานวน
ผูเรยีนกลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 



                                       คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563  >>>  หนา 13 

 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สงเสริม สนบัสนุน 
-ผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
-ผลงานของผูเรียนไดรับรางวลัจากการประกวดนวตักรรม 
สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย หรือมีการนํามาใชประโยชน
ไดจริงในระดบัจังหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

 

 1. ผลการสงเสริม สนบัสนุนให
ผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
ระดับสถานศึกษา 
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน ระดบัจังหวัด 
ระดับชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจยัในระดบัจังหวัด ระดบัภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

-จัดกิจกรรมประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
-ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียนในสถานศึกษา
ไดรับรางวลัจากการประกวด 
หรือมีการนําไปใชประโยชน
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

 



                                       คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563  >>>  หนา 14 

 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
-การเขารวมการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 
-ผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการ
ประกวด  แข ง ขั น ทักษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
สถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

 

 1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะ
วิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด หรือเขารวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

-การประกวดแขงขันทักษะ
วิชาชีพในสถานศึกษา 
-รางวัลจากการประกวด 
แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และ
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร  
   -จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
   -จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 3 และปวส. 2 
   -จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   -จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 

 1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ชั้นปท่ี 3 ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

-จํานวนผูเรียนท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
ครั้งแรก 
-จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 
-ภาพรวมของผลการ
ประเมิน 
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ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย   จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  (V-NET) 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวน
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
   -จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 3 และปวส. 2 
   -จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
   -จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   -จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สาระสําคัญในการ

ประเมิน สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับ
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 

 1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร    
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีไดคะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีได คะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

-จํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 
-จํานวนผูเรียนในระดับปวช. 
3 และปวส. 2 ทีลงทะเบียน
เรียน 
-ผลการทดสอบโดยรวม 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา สาระสําคัญในการประเมิน 
คําอธิบาย  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของป
การศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและ
ประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การมีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอโดยไมนับรวมผูเรียนเทียบ
โอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในป
การศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

-จํานวนของผูสําเรจ็การศึกษาปท่ีผานมา 
-มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศกึษาตอ 
-ภาพรวมของสถานศึกษา 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

-พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
-สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน สังเกตสภาพ
จริง 

สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน
เพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา
งานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ
พัฒนา 
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 1. ผลการศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. การมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1. ความตองการของตลาดแรงงาน 
2. มีการประสานงานแลพการมีสวนรว
ของการพัฒนาหลักสูตรกับสถาน
ประกอบการ 
3. การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
สาขางานหรือรายวิชา  
4. การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาก
การพัฒนา 
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเน่ือง 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

-พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
-สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

 1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

-จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
-จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
-รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดท่ี 2.2 การจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

ขอกําหนดท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

-ครูผูสอนจดัทําแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน สังเกต
สภาพจริง 

สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรยีนรู
ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  

 1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม 
คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสู
การปฏิบัติและกิจกรรมการจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน 
PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน 
4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจดัการเรียนรูท่ีเหมาะสม และ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรปูแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

-คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู 
-การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
ของผูเรียน 
-แผนการจัดการเรียนรูมี
การบูรณาการของผูสอน 
-รูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู 
-การใชสื่ออุปกรณ เครื่องมือ
และเทคโนโลย ี
-แนวทางการจัดการเรียนรูและ
ประเมินผลของผูสอน 
 

2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม คานิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning 
STEM Education เปนตน 

 

 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจดัการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

 

 

5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  
- คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สาระสําคัญในการ

ประเมิน สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

รอยละของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

-การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสู 
-จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
มีคุณภาพ 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

-พัฒนาครูผูสอนใหมคีวามรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สาย
งานครูผูสอน  
-การจัดการเรียนการสอน 
-การบริหารจัดการช้ันเรียน  
-การพัฒนาตนเอง 
-พัฒนาวิชาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจดัการเรียนรูครบทุกรายวิชา
ท่ีสอน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 

 

 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา
ท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีน
เปนสําคญัทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจดัการเรยีนการสอน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจดัการเรียนรู 

-ครูผู สอน ท่ีมีคุณ วุฒิตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน 
-มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก
รายวิชาท่ีสอน 
-จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
-ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน 
-ทํ า วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดที่ 3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย   ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้น
เรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูเปนผู
เสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อ่ืนๆ 

-ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
-ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชัน้เรียนและรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

 

 1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทาํขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคล 

การบริหารจัดการชั้นเรียนของ
ครูผูสอน 
- ครูที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปน
รายบุคคล 

2. รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจํา
ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 

 
 3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศ

และเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
เปนปจจบุัน 

- ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจํา
ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

3. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 

 
 4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควธิีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู 

- เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

4. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความ
มุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
 

 
 5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงให

ผูเรียนมีความมุงมัน่ตั้งใจในการเรียน 
 

- วิธีการเสริมแรงใหผู เ รียนมีความ
มุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

5. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ
เรียนและดานอ่ืนๆ 
 

 
 6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อ่ืนๆ 

- การดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล
ดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน 
ขอกําหนดท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

-ครูผูสอน 
-จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
-เขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
-นําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
-ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขา
รวมการพัฒนาวิชาชีพ 

 

 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและ
เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของ
ครูผูสอน 
1. จํานวนครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขา
รวมการพัฒนาวิชาชีพ 

2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยาง
นอย 12 ช่ัวโมงตอป 

 
 3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยาง

นอย 12 ช่ัวโมงตอป 
2. อยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

 4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

3. ใชในการจัดการเรียนการสอน 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ 

 
 5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
4. ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 

 

 6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 

5. นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม  
- การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําป และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ 
- การบริหารโดยใชหลักธรรมมาภิบาล 
- นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4 .  คณะกรรมการสถาน ศึกษาหรื อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

- ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
4 .  ก า ร มี ส ว น ร ว ม ขอ งค ณ ะก ร ร มก า ร
สถาน ศึกษาหรื อคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- การมีส วนรวมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    - กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาของครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 
    - จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    - จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
- นวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย    ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหาร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหาร 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไป
ใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

    1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการ
บริหารจัดการศึกษา 
   2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3. การใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
   4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผลการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

- ขอมูลพ้ืนฐาน 
- ขอมูลสาระสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
- เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการบริหาร
จัดการ 
- ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ท่ี สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า กํ า ห น ด
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1 การสํารวจความพรอมของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการจัดการการ
สอนระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
- การเตรียมความพรอม 
   - ผลการสํารวจ 
   - MOU 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการ
เรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับ 
สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
 2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

- แผนงาน แผนการเรียนการ 
- การประชาสัมพันธ และแนะ
แนว 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
 3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศ
ผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
           3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือ
แผนการฝกอาชีพ 
 3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝก
อาชีพ 
 

 

 - การจัดการเรียนการสอน 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

  
ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนหรือการฝกอาชีพ  
 4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชา
หรือการฝกอาชีพ 
 
 

 

 1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา    
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.1 การสําเร็จการศึกษาผู เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 

  - ผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
   - จํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
   - การติดตามผล 
   - รายงานประจําปในการจัด
การศึกษา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมี
การประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

-สรางเครือขายความรวมมือ 
-การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการอาชีวศึกษา ในประเทศและหรอืตางประเทศ 
-ครูพิเศษ                              -ภูมิปญญาทองถ่ิน  
-ผูเช่ียวชาญ                           -ผูทรงคุณวุฒิ  
-สถานประกอบการ                  -ดานงบประมาณ  
-ทุนการศึกษา                         -วัสดุ อุปกรณ                  -ครุภัณฑ 
-ประเมินผลการดําเนินงาน 
-ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี
หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา  
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

 
 1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี

หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ
และหรือตางประเทศ 

1. แผนงานโครงการระดมทรัพยากร 
 
 

2 .  ส ถาน ศึกษามี เ ค รื อข า ยค วามร วมมื อ กับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝกในสถานประกอบการ 

 

 2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. เครือขายความรวมมือ  

3. สถานศึกษามีการจดัใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครู
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 

 

 3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 
4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคณุวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวม
พัฒนาผูเรียน 

3. ครูพิเศษ ครูภมูิปญญาทองถ่ิน ครู
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ในประเทศและหรือ
ตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการ
เรียนการสอน 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการ ศึกษา  วั ส ดุ  อุ ปกรณ  ค รุ ภัณฑ  ฯลฯ 
ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

  5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 
 
 
 

4. งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ผลการ
พัฒนาตามวัตถุประสงคของการ
ระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. การประเมินผลการดําเนินงาน
และการปรับปรุง พัฒนาตาม
แผนงาน  
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมให
ผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

-การบริหารจัดการ  
-การบริการชุมชน  
-การบริการวิชาการ  
-การบริการวิชาชีพ 
-จิตอาสา  
-ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีสวนรวม 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 
 

 

    1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   4. ผลการเขารวมกิจกรรมจติอาสาของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
   5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 

-รวมกิจกรรมการบริการชุมชน 
-รวมกิจกรรมการบริการวิชาการ 
-รวมกิจกรรมการบริการวิชาชีพ 
-รวมกิจกรรมจิตอาสา 
-นวัตกรรมการบริการ 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม สิ่งอํานวยความสะดวก ความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียน
เ พียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภู มิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการ
มีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 
 

 

    1. อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความ
ตองการ 
   2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการ
มีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 

- เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
- การมีสวนรวมของครู บุคลากร
และผูเรียน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอกําหนดท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลง
การเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 

    3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กําหนด 
   4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

- แผนงานโครงการพัฒนา เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู  
- การปรับปรุง พัฒนาสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 

  



                                       คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563  >>>  หนา 35 

 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการ
ทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

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

 

 1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช
เพียงพอตอความตองการ  
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบ
คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 
ระบบกําจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 

- เหมาะสมกับสภาพใชงาน 
 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ  
 

 - เพียงพอตอความตองการ 
 

3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา  

 - สะดวก ปลอดภัย 
- ระบบการจัดเก็บขยะ
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
 

 - ระบบการสื่อสารภายใน 
- สะดวก ,รวดเร็ว 

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

 
 - ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอม
และเพียงพอสําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการ
คนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

ความพรอมและความเพียงพอตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
สําหรับใหบริการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมี
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอ
จํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใช
บริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 
80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากสถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
ครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

  1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย
วิทยบริการหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอม
เอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุด 
6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 
7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ 
อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 

แผนงานโครงการ 
-เอ้ือตอการศึกษา คนควา 
 
 
 
-ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
-ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
 
-ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
-ครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดาน
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน   

     1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

-มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงาน 

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึง
ขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล  

     2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ
ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บและใชขอมูล 

-การเขาถึงขอมูล 
-ระบบความปลอดภัย 
-การใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน
ภายในสถานศึกษา  

     3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 

-ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน 
 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา  

     4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 

-ระบบเชื่อมโยงการภายใน 
 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา  

     5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา 

-ระบบเชื่อมโยงการภายใน 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 

สาระสําคัญในการประเมิน 

คําอธิบาย  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชใน
การจัดการเรียน การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนไดเต็มศักยภาพ 

การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการ
เรียน   การสอน การสืบคน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็ม
ศักยภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สาระสําคัญในการประเมิน 
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน 

ร อยละของหอง เ รี ยน  หองปฏิบั ติ ก าร ท่ี มี ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

 

- คร ู
- ผูเรียน 

   1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 
   2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมี
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
จัดการเรียนการจํานวนหองเรียน 
หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 
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 3.2.3 แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐาน 

 

ดาน ขอกําหนด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน/ โครงการ 

ผูรับผิดชอบ ผูใหขอมูล 

ขอมูล/ 

เอกสารท่ี

จัดเก็บ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ แหลงขอมลู เคร่ืองมือ 

ดีม
าก

 

ดี 

พ
อใ

ช 

ตอ
งป

รับ
ปร

ุง 

ตอ
งป

รับ
ปร

ุงเ
รง

ดว
น 

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 



 
 

                                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563   >>>   หนา 40 

3.3 การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
 การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มี 2 ระดับ คือ การ
ประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน 
 การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

การเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน 

วิเคราะหและสรุปผล 

จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เสนอตอคณะกรรมการวิทยาลัย/สถาบัน 

รายงานหนวยงานตนสังกัด 

เผยแพรตอสาธารณชน 
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บทท่ี  4 
เกณฑและประเด็นการประเมินคุณภาพภายใน 

 
4.1 เกณฑและประเด็นการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี   
 การประเมินการดําเนินงานในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ พิจารณาผลการประเมินเทียบกับเกณฑการ
ตัดสินเปนคาคะแนนและระดับคุณภาพ ดังนี้ 

  5 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  4 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  3 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ดี 
  2 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
  1 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 

 

4.2 ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูลและระดับคุณภาพ 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
ขอกําหนดท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ี
สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

          1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียน
ของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและ
ลดปญหาการออกกลางคัน 
  2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 
แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 
แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ี
สําเร็จการศึกษา 
  5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ี
สําเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ
สถานศึกษา 

 

 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
   1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํ า  กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ผู เรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) 
      2. ผูเรียนรอยละ 60– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผู อ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํ า  กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง 
ในระดับจังหวัด  
       3. ผูเรียนรอยละ 70 .00– 79.99 มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  
     

1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการ
ประเมิน 
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ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
      4. ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
     5. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และ
เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับ
ภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
 

  1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
  2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนให
มีคุณธรรม จริยธรรม  
  4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ
การประเมิน 

  
 ระดับคุณภาพ 

 นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
       รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

     1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิ ส ร ะ ข อ ง ศู น ย บ ม เ พ า ะ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อาชีวศึกษา 
     2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
     3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     4 .  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ศู น ย บ ม เ พ า ะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประ เ มิน ท่ี สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว 
ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และ
ระดับ 5 ดาว 

 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรื องานวิ จั ย มีการนํ า ไป ใชประโยชน จริ ง ในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ
ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัด
หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศ
หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

   1. ผลการสงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในระดับสถานศึกษา 
   2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงใน
ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
ระดับชาติ  
   3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไม
นับรางวัลชมเชย 

 
 ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
  1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
  2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
  3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
  4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
  5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

 

   1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะ
วิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด หรือเขารวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
รอยละของผู เรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 

   1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 
   2.จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร 
   3.จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร 
   4.จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.ชั้นปท่ี 3 ท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
   5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ี
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
  

 
          ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

    1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 
    2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร     
    3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 
ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ข้ึนไป 
     4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 
ท่ี ไ ด  ค ะ แน นตั้ ง แ ต ค า ค ะแ นน เ ฉ ลี่ ย
ระดับชาติข้ึนไป 
     5 .  ผลการทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
  

 
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563   >>>   หนา 49 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ขอกําหนดท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ี
ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในป
การศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ 
   1. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ

การศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

   2. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการ
ฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 

    1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.  จํ านวนผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
    3.  จํ านวนผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผาน
มา 
    4.  จํ านวนผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมี
งานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     5. จํานวนผูสํ า เร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผาน
มาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงาน
ทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

 
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของ

ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการ

อยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

สาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาก
การพัฒนา 

5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

    1. กระบวนการหรือรูปแบบในการ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
    2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผาน
มา 
    3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป
ท่ีผานมา 
    4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผาน
มาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ 
     5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป
ท่ีผานมาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ 
     6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ี
มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอ  

 
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

    1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 
    2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอกําหนดท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือ

กําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการ
เรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active 
Learning STEM Education เปนตน 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 
วิธีการท่ีหลากหลาย 

    1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
    2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. แผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด
รูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active 
Learning STEM Education เปนตน 
    4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใช
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
   5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย  

 
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช   
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
รอยละของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

    1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
    2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. แผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด
รูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active 
Learning STEM Education เปนตน 
    4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใช
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
   5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย  

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.1 ครูผูสอน 

ขอกําหนดท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรง

ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอน 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

  
 

   1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
   2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
   4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน 
    6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู 

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.1 ครูผูสอน 

ขอกําหนดท่ี 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปน

รายบุคคล 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือ

เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียน

มีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียน

รายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

   1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
   2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปน
รายบุคคล 
   3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
   4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
   6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียน
รายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.1 ครูผูสอน 

ขอกําหนดท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเอง

อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 

 

    1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
    2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
    3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเอง
อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
    4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวตักรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร 

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
    3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
    4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
หมายเหตุ :สําหรับสถานศึกษาเอกชน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563   >>>   หนา 58 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ี

จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  ผู บริหารสถานศึกษาจัด ให มี ระบบขอมูล

สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการ

ประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช
ในการบริหารจัดการศึกษา 

     1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัด
การศึกษา 
     2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
     4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 
             ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่ อ งมาตรฐานการจั ดการอา ชีวศึ กษาระบบทวิภาคี ท่ี สํ า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน 

องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
 1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)ในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ 
สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  
   2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ขั้นท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
    3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุม

ผูปกครอง  
    3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
    3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
ขั้นท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
     4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
     4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
ขั้นท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      1. ความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
      2. การวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
      3. การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
      4. การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา    
      5. การสรุปรายงานผลการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

             ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง  1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3  3 ดี 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1  1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี

หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 

   2 .  สถาน ศึกษา มี เครื อข า ยคว ามร วม มือ กับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝก
ในสถานประกอบการ 

   3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศ
และหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

  4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของ
การระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

     1. แผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและ
หรือตางประเทศ 
     2. เครือขายความรวมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
     3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครู
พิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครู
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
    5. ผลการระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษา 
    6. ผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

             ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
ขอกําหนดท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู เรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน 
วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 

    1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
    2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน 
    3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
    4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
    5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน 
วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 

             ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 
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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1 .  สถาน ศึกษา มีอาคารสถาน ท่ี  ห อ ง เ รี ยน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดย
การมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลง
การเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม 
ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการแหลง
การเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

      1. อาคารสถาน ท่ี  ห อง เรี ยน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรือ
งานฟารม และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
     2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล อม  ภู มิ ทัศน  อาคารสถาน ท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความ
สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวน
รวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
      3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กําหนด 
      4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความ
สะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
      5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความ
สะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

           
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช

งานในสถานศึกษาไดแก 
    1.1 ระบบสงกําลัง 
    1.2 ระบบควบคุม 
    1.3  ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
    1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูใน

สภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช

เพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบ

คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ํ า  ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษา ท่ี
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

      1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียน
เพียงพอตอความตองการ 
     2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือ
ผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ
ผูเรียน 
      3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรูโรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กําหนด 
      4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
      5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู  โรง
ฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

           
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
 2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมี

สภาพแวดลอมเ อ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือ
ตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใช
บริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 
80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
สถิติของผูใชบริการ 

5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะ
ทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

   1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
   2 .  ศู น ย วิ ท ย บ ริ ก า ร ห รื อ ห อ ง ส มุ ด มี
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
   3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
   4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
   5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการ
หรือหองสมุด 
   6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 
   7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ 
อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 

           
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
 1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล 

การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ใชงานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายนอกสถานศึกษา 

      1 .  ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ท่ี มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
      2. ผู รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ
ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใชขอมูล 
      3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
      4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 
      5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา 

           
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  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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ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ขอกําหนดท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ประเด็นการประเมิน การตรวจสอบขอมูล 
 รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

      1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
      2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน 

           
            ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
4.3 เกณฑการตัดสิน 
 

 เกณฑในการตัดสินผลการประเมินแตละมาตรฐานและระดับสถานศึกษา นําคะแนนท่ีไดจากการ
ตรวจประเมินท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวเทียบกับเกณฑการตัดสิน ดังนี้ 
 

  5 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  4 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  3 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ดี 
  2 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
  1 คะแนน  มีระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 
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บทท่ี 5 
การสรุปและการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  
 5.1 วิธีการเขียนรายงานการประเมิน 
 5.1.1 การสรุปและการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  การเขียนรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรเขียนเปนขอสรุปในประเด็น
ตางๆท่ีไดจากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา และขอคนพบจากการตรวจประเมินใน
สภาพจริง แลววิเคราะหเพ่ือสรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาของภาควิชา ขอเสนอแนะในแตละตัวบงชี้ แตละ
มาตรฐาน โดยจุดเดนเปนขอมูลการประเมินตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีภาควิชาทําไดยอดเยี่ยมและมีผลการ
ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม จุดควรพัฒนาเปนขอมูลการประเมินมาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีภาควิชาทําไดไมดี มี
ปญหาในการปฏิบัติและมีผลการประเมินในระดับควรปรับปรุงและตองปรับปรุงและตองปรับปรุง สวน
ขอเสนอแนะเปนขอเสนอแนะท่ีคนพบในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันกับจุด
ควรพัฒนา รวมท้ังทิศทางการพัฒนาอยางเรงดวนภายใน 1 ป 

 5.2 ตัวอยางการเขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (ดังตัวอยาง
หนา 67 - 92) 
 5.3 ตัวอยางการเขียนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 แบบฟอรมรายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดออกแบบฟอรมโดยการ
มีสวนรวมของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ดังตัวอยาง หนา 93  - 114 ) 
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5.2 ตัวอยางการเขียนรายงานการตรวจประเมิน 
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

ประจําปการศึกษา…………………. 
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ตัวอยาง 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปการศึกษา.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย..................... จังหวัด................... 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รับการประเมินระหวางวันที่............................... 
 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 70 
 

 
คํานํา 

 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประจําปการศึกษา
............เปนข้ันตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือให
ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนํา
ผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ข้ึนในระหวางวันท่ี............................และ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา 
เม่ือวันท่ี.......................โดยการดําเนินการประเมินคุณภาพฯ คณะกรรมการประเมินฯ ไดศึกษาจากเอกสาร
หลักฐาน การสัมภาษณผูรับผิดชอบ โดยไดรวบรวมขอมูลและนํามาประมวลผล จัดทําเปนรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา..................ฉบับนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตอไป 

 บัดนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํารายงานผลการประเมิน  เสร็จเรียบรอย

แลว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ งานประกัน

คุณภาพฯ ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร  บุคลากร และผูมีสวนเก่ียวของ เปนอยางยิ่ง จึงขอขอบคุณไว ณ 

โอกาสนี้ 

 
 
 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
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สารบัญ 

บทท่ี  หนา 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ี  

 บทสรุปผูบริหาร  

บทท่ี 1 บทนํา  

  วัน เดือน ป และสถานท่ีในการตรวจประเมิน  

  รอบการประเมิน  

  วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายใน  

  สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยฯ  

บทท่ี 2 วิธีการประเมิน  

  การวางแผนและการประเมิน  

  วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  

บทท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา  

  ภาควิชา.......................................................  

บทท่ี 4 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ตั้งแตปการศึกษา.........................(สถานศึกษา) 
 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ตั้งแตปการศึกษา.........................(ภาควชิา) 
 

  ภาควิชา.....................................................   

 ภาคผนวก  

 
 ประมวลภาพการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด ประจําปการศึกษา ................. 
 

 
 ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด 

ประจําปการศึกษา ................. 
 

  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา  

  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ตัวอยางแบบฟอรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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รายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา  2563   

 

...................................................ประธานกรรมการ 
  (.................................................) 

    
   ……………………………………………..กรรมการ 

  (.................................................) 

 
 

……………………………………………..กรรมการ 
  (.................................................) 

 
 

……………………………………………..กรรมการ 
  (.................................................) 

 
……………………………………………..เลขานุการคณะกรรมการ                 

    (.................................................) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 73 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
           ตารางผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาปตตานี ตามเกณฑการประเมินคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 รอยละ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   

1.1 ดานความรู 1.6 1.7 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (20) (3) (23) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1.3 1.5 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (3) (5) (5) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.1 1.2 1.8 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (2) (2) (15) (19) 

คาคะแนน     
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)    

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

2.1 ดานหลักสตูรอาชีวศึกษา 2.1.1 2.1.2 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (2) (3) (5) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

2.2.1 2.2.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 5.5 รวม   

คานํ้าหนัก (2) (3) (5) (3) (2) (2) (17) 

  คาคะแนน        
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)       

2.3 ดานการบริหารจัดการ 3.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

รวม   

คานํ้าหนัก (5) (2) (2) (2) (2) (13) 

  คาคะแนน       
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)      

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏบิัต ิ 4.1 

 

รวม   

คานํ้าหนัก (6) (6) 

  คาคะแนน   
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)  

 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 74 
 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (ตอ) 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

3.1 ดานความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

3.2.1 4.2 4.3 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (5) (2) (2) (12) 

คาคะแนน     
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)    

3.2 ดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ  
งานสรางสรรค งานวิจัย 

1.4 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (3) (3) 

คาคะแนน   
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)  

รวม    
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.1 ระดับคุณภาพการประเมิน 
 1.1.1 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม”       จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.2 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”        จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.3 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”        จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.4 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”       จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.4 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “กําลังพัฒนา”       จํานวน        ขอกําหนด 
1.2 จุดเดน  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. วัน เดือน ป และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

 วันท่ี.............................................สถานท่ีจัดประเมิน............................................................... 

2. รอบการประเมิน 
 ประจําปการศึกษา.......................(ผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี.........................................) 

3. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1 ............................................................................................................................ 
 3.2 ............................................................................................................................ 
 3.3 ............................................................................................................................ 
 3.4 ............................................................................................................................ 
4. สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยฯ 

4.1  ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 4.1.1  ประวัติของวิทยาลัยฯ 
............................................................................................................................. ........................... 

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

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

 4.1.2  ขนาดและท่ีตั้ง 

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

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

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

 4.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

  1) .............................................................................................................................. 
  2) ............................................................................................................................. 
  3) ............................................................................................................................. 
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 4.1.4  งบประมาณ จํานวนท้ังส้ิน.........................บาท รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี  1.1  งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา ………….. 

 รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 
1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน 

   

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม 

   

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน 

   

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

5.รายจายพัฒนาบุคลากร 
   ฯลฯ 

   

รวมรายจาย    
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

4.2  สภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายละเอียดสภาพ

ปจจุบันของวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 
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 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา............. ดังแสดงในตารางท่ี 

4.2.1 ถึงตารางท่ี 4.2.3 

 ตารางท่ี 4.2.1 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ  

 ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
- สาขาวิชาการบัญชี           

- สาขาวิชาการตลาด           

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน           
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ           
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก           

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ           

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           
- สาขาวชิาการโรงแรม           

รวม ระดับ ปวช.           
ระดับ ปวส.           
- สาขาวิชาการบัญชี           
- สาขาวิชาการตลาด           
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน           

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล           

- สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก           
- สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร           
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย           

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           

- สาขาวชิาการโรงแรม           

รวม ระดับ ปวส.           

ท่ีมา : งานทะเบียน 
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ตารางท่ี  4.2.2  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ภาควิชา จํานวน (คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ตํา
กว

าป
ริญ

ญ
า

ตร
ี 

ภาควิชาอาหารและโภชนาการ          
ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครือ่งแตงกาย          
ภาควิชาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร          
ภาควิชาดิจิทัลกราฟก          
ภาควิชาการบัญชี          
ภาควิชาการจัดการ          
ภาควิชาการตลาด          
ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล          
ภาควิชาการโรงแรม          
ภาควิชาสามัญสัมพันธ          
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ตารางท่ี 4.2.3 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา  

ฝาย/ภาควิชา/งาน จํานวน (คน) 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝายบริหารทรัพยากร 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายวิชาการ 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

 ท่ีมา : งานบุคลากร 
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4.3  ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวม

ประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯตามโครงสรางการบริหารงานดังน้ี  

4.4  เกียรติประวัติของวิทยาลัยฯ 

 รางวัลและผลงานของวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคม

ในรอบปการศึกษา รวบรวมไดดังนี้ 

 4.4.1 รางวัลและผลงานของวิทยาลัยฯ 

 รางวัลระดับชาติ 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับภาค 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับจังหวัด 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.4.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 รางวัลระดับชาติ 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 

  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับภาค 
  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับจังหวัด/อาชีวศึกษาจังหวัด 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 81 
 

4.4.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน 

 รางวัลระดับชาติ 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับภาค 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 รางวัลระดับจังหวัด/อาชีวศึกษาจังหวัด 

  1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจําป
การศึกษา …………. ซ่ึงประชาคมของวิทยาลัยฯใหความเห็นชอบมี ดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.5.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา   

1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………… 

1.5.2 ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 

1.5.3 ดานครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 

1.5.4 ดานการมีสวนรวม 1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 

1.5.5 ดานปจจัยพื้นฐาน 1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 
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4.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา.......................ซ่ึง
ประชาคมของวิทยาลัยฯใหความเห็นชอบ มีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
4.6.1 ความเส่ียงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู
และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

 

4.6.2 ความเส่ียงดานการทะเลาะวิวาท  
4.6.3 ความเส่ียงดานส่ิงเสพติด  
4.6.4 ความเส่ียงดานสังคม เชน การต้ังครรภกอน
วัยอันควร 

 

4.6.5 ความเส่ียงดานการพนันและการมั่วสุม  
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บทที่ 2 

วิธีการประเมิน 
 

1. การวางแผนและการประเมิน 
1) การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพ 

จํานวน......................คน รวมกันศึกษาวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปตตานี และหลักฐานประกอบของแตละตัวบงชี้ท่ี รวมกันวางกรอบแนวทางและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบงชี้ท่ี ของสมศ. และรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ/กําหนดการตรวจ
ประเมินระดับสถานศึกษา และระดับภาควิชารวมกัน 

กําหนดการตรวจเย่ียม  กําหนดการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ระหวางวันท่ี.........................และกําหนดการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา ใน
วันท่ี...................................... 

 

 

 

 

ขอกําหนดท่ี วันท่ี/เวลา คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   

  

  

ขอกําหนดท่ี วันท่ี/เวลา 

  

  

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

2) การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

 
3) การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 

กําหนดการ การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระหวางวันท่ี....................................... 

ณ .......................................... 
 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 84 
 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล  
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 85 
 

บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 

3.1 มาตรฐานท่ี 1 ค ุณล ักษณะของผ ูส ําเร็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาที พ ึงประสงค 
       ตารางท ี่ 1 ผลการประเมินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

                                       ประเด็นการประเม ินท ี่ 1  ดานความร ู 

 

ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพ      20   

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
อาช ีวศ ึกษา (V-NET) 

     3   

 ผลรวมคะแนนที ได  

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 115  

   ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00-79.99)   
 ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)   
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ50.00) 

 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานท ักษะและการประย ุกตใช 

 

                        ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

   2.1 ผเ ู รียนม ีสมรรถนะในการเปนผ ูประกอบการหร ือ 
การประกอบอาช ีพอ ิสระ 

    3   

   2.2 ผลการแขงข ันทักษะว ิชาช ีพ     2    
 

  

 ผลรวมคะแนนที ได  

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 25  

 ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประจําปการศึกษา........... 

 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 86 
 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 3 ดานค ุณธรรม จร ิยธรรม และค ุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค 

 

ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

  3.1 การดูแลและแนะแนวผ ูเรียน     2   

  3.2 ผ ูเรียนมีค ุณล ักษณะที พ ึงประสงค     2   

  3.3 การม ีงานทําและศ ึกษาตอของผ ูส ําเร็จการศึกษา    15   

  ผลรวมคะแนนที ได 
 

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 95  

  ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานค ุณธรรม จร ิยธรรม และค ุณล ักษณะท ี พ ึงประสงค 
   ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   
         ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)      
   ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

3.2  มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาช ีวศ ึกษา 
         ตารางท ี่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานหลักสูตรอาช ีวศ ึกษา 

 

ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 

  (คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

 1.1 การพ ัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ      2   

 1.2 การพ ัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปร ุง 
 รายว ิชา หรือปรับปรุงรายว ิชาเดิม หรือก ําหนดรายว ิชา 
 เพ ิ่มเต ิม 

    3   

 ผลรวมคะแนนที ได  

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 25  

 ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหล ักส ูตรอาช ีวศึกษา 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)      ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

     ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   
    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 87 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานการจัดการเร ียนการสอนอาชีวศ ึกษา 

 

ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
         คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

  2.1 ค ุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส ูการปฏ ิบัติ       2   

  2.2 การจ ัดท ําแผนการจ ัดการเร ียนร ูส ูการปฏ ิบ ัต ิ 

ท ี เนนผ ูเรียนเปนส ําค ัญและน ําไปใชในการจ ัดการ เร ียนการสอน 

     3   

  2.3  การจ ัดการเร ียนการสอน      5   

  2.4  การบริหารจัดการช ั้นเรียน     3   

  2.5  การพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนาว ิชาช ีพ     2   

  2.6  การเขาถ ึงระบบอินเทอรเน ็ตความเร ็วส ูง 
 เพ ื่อการจ ัดการเร ียนการสอนในช ั้นเร ียน 

    2   

 ผลรวมคะแนนที ได  

 รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได x 100) / 85  

 ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาช ีวศ ึกษา 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)       ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 3 ดานการบร ิหารจ ัดการ 
 

ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

  ๓.1 การบร ิหารจ ัดการระบบขอม ูลสารสนเทศ 
เพ ื่อการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษา 

     5   

  3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏ ิบัติการโรงฝกงาน หร ือ
งานฟารม 
 

    2   

  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ ื้นฐาน     2   
  3.4 แหลงเรียนรูและศ ูนยว ิทยบร ิการ     2   
  3.5 ระบบอ ินเทอรเน ็ตความเร ็วส ูงเพ ื่อการใชงานดาน 
 สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    2   

 ผลรวมคะแนนที ได  
  รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 65  

 ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)   ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 



 
 

 

                                คูมือการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563    >>>    หนา 88 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 4 ดานการน ํานโยบายสูการปฏ ิบัต ิ

                                                   ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

   4.1 การจัดการอาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี    6  
 

  

  ผลรวมคะแนนท่ีได  

  รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 30  

  ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนํานโยบายส ูการปฏ ิบัติ 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) 

    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

3.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางส ังคมแหงการเรียนรู 
      ตารางท ี  3 ผลการประเมินคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเร ียนร ู 
 
 
 

                                                   ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

  1.1 การบร ิหารสถานศึกษาแบบม ีสวนรวม       5   
  1.2 การระดมทร ัพยากรเพ ื อการจ ัดการเร ียนการสอน      2   

  1.๓ การบร ิการช ุมชนและจ ิตอาสา      2   
  ผลรวมคะแนนที ได  

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 45  

  ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมอืในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)      ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (รอยละ 60.00 –  69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานนว ัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานว ิจัย 
 

                       ขอการประเม ิน 
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       คะแนนท ี่ได 
(คาน้ําหน ัก x คาคะแนน) 

  2.1 ผลงานของผ ูเรียนดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดษิฐ 
งานสรางสรรค งานว ิจัย 

     3   

  ผลรวมคะแนนที ได  

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 15  

ระดับคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา ประเดน็การประเมินที ่2 ดานนว ัตกรรม สง ิ่ ประดิษฐ งานสรางสรรค งานว ิจ ัย 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)  ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)    ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปาน

กลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

3.4 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาโดยภาพรวม       
       ตารางท ี่ 4 สร ุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

         ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา  
         ตามมาตรฐานการอาช ีวศ ึกษา พ.ศ. 2561 

 

     รอยละ 

 มาตรฐานท ี่ 1 ค ุณลักษณะของผูสําเร ็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาท ี่พึงประสงค  

 ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู  
 ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช  
 ประเด็นท่ี 1.3 ดานค ุณธรรม จริยธรรม และค ุณล ักษณะท ี พ ึงประสงค  

 มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาชีวศ ึกษา  

 ประเด็นท่ี 2.1 ดานหล ักส ูตรอาช ีวศ ึกษา  

 ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาช ีวศ ึกษา  

 ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

 ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายส ูการปฏ ิบัต ิ  

 มาตรฐานท ี่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู  
 ประเด็นท่ี 3.2 ดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานว ิจัย  

 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา  

 ระดับค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
 ยอดเยี่ยม    (รอยละ 80 ข ึ้นไป) 
 ดีเล ิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี               (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99)  
 ก ําล ังพ ัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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3.1 มาตรฐานท่ี 1 ค ุณล ักษณะของผ ูส ําเร็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาที พ ึงประสงค 

จุดเดน  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

จุดท่ีตองพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

3.2  มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาช ีวศ ึกษา 

จุดเดน  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

จุดท่ีตองพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

3.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางส ังคมแหงการเรียนรู 

จุดเดน  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

จุดท่ีตองพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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บทท่ี 4 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

วิทยาลัย....................................    ประจําปการศึกษา......................... 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัย......................... ตั้งแตป
การศึกษา..................................... ดังน้ี 

 

ขอกําหนด 
คาคะแนน/ปการศึกษา การพัฒนา 

ป……… ป…….. พัฒนา ไมพัฒนา 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา     
   ขอกําหนดท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน     
   ขอกําหนดท่ี 1.2 ผูเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค     
   ขอกําหนดท่ี 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 
  

  

   ขอกําหนดท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย 
  

  

  ขอกําหนดท่ี 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ     
  ขอกําหนดท่ี 1.6 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ     
  ขอกําหนดท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
  

  

  ขอกําหนดท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา     
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ     

  ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ     
  ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 
  

  

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     
  ขอกําหนดท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ     
  ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
  

  

ดานท่ี 3 ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา     
3.1 ครูผูสอน     

  ขอกําหนดท่ี 3.1.1 การจัดการเรยีนการสอน     
  ขอกําหนดท่ี 3.1.2 การบริหารจดัการช้ันเรยีน     
  ขอกําหนดท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
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ขอกําหนด 
คาคะแนน/ปการศึกษา การพัฒนา 

ป........ ป........... พัฒนา ไมพัฒนา 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา     
  ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     
  ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  

  

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม     
  ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี     
  ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน     
  ขอกําหนดท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา     
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน     

  ขอกําหนดท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม 

    

  ขอกําหนดท่ี 5.2 ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน     
  ขอกําหนดท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ     
  ขอกําหนดท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  

  

  ขอกําหนดท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  

  

รวม     
 

สรุปผลการประเมิน 
 4.1.1 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จํานวน        ขอกําหนด 
 4.1.2 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”   จํานวน        ขอกําหนด 
 4.1.3 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน        ขอกําหนด 
 4.1.4 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”  จํานวน        ขอกําหนด 
 4.1.5 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “กําลังพัฒนา”  จํานวน        ขอกําหนด 
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5.3 ตัวอยางการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
โดยสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

ประจําปการศึกษา…………………. 
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ตัวอยาง 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา…………………. 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คํานํา 
 

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

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

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

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
..................................................... 
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สารบัญ 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
ตอนท่ี  1  สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยฯ  
  1.1  ขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยฯ  
   1.2  สภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอน  
   1.3  ระบบโครงสรางบริหาร  
   1.4  เกียรติประวัติ  
  1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา   
  1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
ตอนท่ี  2  การดําเนนิงานของวิทยาลัยฯ  
   2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของวิทยาลัยฯ  
   2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   2.3  มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  
   2.4  การพัฒนาวิทยาลัยฯจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
ตอนท่ี  3  การดําเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา  
  3.1  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา    
  3.2  ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  3.3  ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  
  3.4  ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  

           3.5  ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

ตอนท่ี  4  สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ  
  4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
  4.2  แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯในอนาคต  
  4.3  ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  4.4  แผนพัฒนาวิทยาลัย 5 ป (พ.ศ.2564 - 2568)  
ภาคผนวก  
  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจําปการศกึษา 2563  
  เอกสารรับรองของสถานศึกษา  
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สารบัญตาราง 

 หนา 
1.2 ขอมูลปจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
    1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  
 ตารางท่ี 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ  
 ตารางท่ี 1.3 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง  
 ตารางท่ี 1.4 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา  
     1.2.2 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2563  

ตาราง  1.4  เกียรติประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประจําปการศึกษา 2563  
ตาราง  1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 
 

ตาราง  1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
ตาราง  2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตาราง  2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  
ตาราง  2.4 การพัฒนาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็น  
 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็น  
 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็น  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ในอนาคต  
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สารบัญภาพ 

 หนา 

แผนภูมิการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568)   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
           ตารางผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาปตตานี ตามเกณฑการประเมินคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 รอยละ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   

1.1 ดานความรู 1.6 1.7 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (20) (3) (23) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1.3 1.5 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (3) (5) (5) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.1 1.2 1.8 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (2) (2) (15) (19) 

คาคะแนน     
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)    

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

2.1 ดานหลักสตูรอาชีวศึกษา 2.1.1 2.1.2 

 

รวม  

  
คานํ้าหนัก (2) (3) (5) 

คาคะแนน    
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)   

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

2.2.1 2.2.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 5.5 รวม   

คานํ้าหนัก (2) (3) (5) (3) (2) (2) (17) 

  คาคะแนน        
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)       

2.3 ดานการบริหารจัดการ 3.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

รวม   

คานํ้าหนัก (5) (2) (2) (2) (2) (13) 

  คาคะแนน       
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)      

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏบิัต ิ 4.1 

 

รวม   

คานํ้าหนัก (6) (6) 

  คาคะแนน   
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)  
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (ตอ) 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

3.1 ดานความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

3.2.1 4.2 4.3 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (5) (2) (2) (12) 

คาคะแนน     
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)    

3.2 ดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ  
งานสรางสรรค งานวิจัย 

1.4 

 

รวม 

  คานํ้าหนัก (3) (3) 

คาคะแนน   
คะแนนที่ได  

(คาน้ําหนกั x คาคะแนน)  

รวม    
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.1 ระดับคุณภาพการประเมิน 
 1.1.1 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม”       จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.2 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”        จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.3 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”        จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.4 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”       จํานวน        ขอกําหนด 
 1.1.4 ขอท่ีอยูในระดับคุณภาพ “กําลังพัฒนา”       จํานวน        ขอกําหนด 
1.2 จุดเดน  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................................................. 
 ท่ีตั้ง................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท........................................................โทรสาร...................................................................... 
 Website…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2.2 ขอมูลปจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

  

 2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1.  
2.  
3.  
4.  
5  

 
 
 
 
 

 

นําเสนอในลักษณะแผนภูมิการบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา 
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 2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ภาควิชา 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ตํา
กว

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ภาควิชาอาหารและโภชนาการ          
ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครือ่งแตงกาย          
ภาควิชาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร          

ภาควิชาดิจิทัลกราฟก          

ภาควิชาการบัญชี          

ภาควิชาการจัดการ          

ภาควิชาการตลาด          

ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล          

ภาควิชาการโรงแรม          

ภาควิชาสามัญสัมพันธ          
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 2.2.4 จํานวนครู จําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ฝาย/ภาควิชา/งาน จํานวน (คน) 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝายบริหารทรัพยากร 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 

     

ฝายวิชาการ 
 งาน............................. 
 งาน............................ 
รวม 
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2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางานและช้ันป 
 (ปท่ีจัดทํารายงาน ปการศึกษา ................ สํารวจ ณ วันท่ี ....................... ) 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
- สาขาวิชาการบัญชี           

- สาขาวิชาการตลาด           

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน           
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ           
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก           
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ           

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           

- สาขาวชิาการโรงแรม           
รวม ระดับ ปวช.           

ระดับ ปวส.           
- สาขาวิชาการบัญชี           
- สาขาวิชาการตลาด           
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน           

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล           

- สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก           
- สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร           
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย           

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           

- สาขาวชิาการโรงแรม           

รวม ระดับ ปวส.           
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2.2.6 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ช้ันป 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี     

- สาขาวิชาการตลาด     

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน     
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก     
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ     

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

- สาขาวชิาการโรงแรม     
รวม ระดับ ปวช.     

ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี     
- สาขาวิชาการตลาด     
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน     

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล     

- สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก     
- สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร     
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย     

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

- สาขาวชิาการโรงแรม     

รวม ระดับ ปวส.     
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2.2.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  (1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับช้ัน 
หลักสูตร 

รวมท้ังหมด 
ปกติ  ทวิภาคี เทียบโอน 

ปวช.1     
ปวช.2     
ปวช.3     

ปวช.3 (คางจบ)     
รวมระดับ ปวช.     

ปวส.1     
ปวส.2     

ปวส.2 (คางจบ)     
รวมระดับ ปวส.     

รวมท้ังหมด     
 

  (2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)......................................คน 

 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผูบริหาร (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบป
การศึกษา)………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 3.1.1 ปรัชญา…………….……………………………………………………………………………………… 
 3.1.2 วิสัยทัศน…………….…………………………………………………………………………………… 
  3.1.3 พันธกิจ…………….……………………………………………………………………………………… 
 3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา…………….…………………………………………….…………… 
 3.1.5 อัตลักษณคุณธรรม …………….…………………………………………….…………………… 
 3.1.6 รายจายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 
1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน 

   

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอ
ชุมชน สังคม 

   

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน 

   

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

5.รายจายพัฒนาบุคลากร 
   ฯลฯ 

   

รวมรายจาย    
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เม่ือวันท่ี........................................................... 

  

การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตน
สังกัด  เม่ือวันท่ี................................................. 
 
 
 
 

  

การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
เม่ือวันท่ี............................................................. 
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประกอบดวย การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 
ขอที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 คําอธิบาย 
    สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 การประเมิน 
      รอยละของผู สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา  
 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1..............................................................................................................................................................  
 2.............................................................................................................................................................. 
 3.............................................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................................. 
 5.............................................................................................................................................................. 
     ฯลฯ 

 ผลสัมฤทธ์ิ 
 1..............................................................................................................................................................  
 2.............................................................................................................................................................. 
 3.............................................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................................. 
 5.............................................................................................................................................................. 
      ฯลฯ 

  สรุประดับคุณภาพของขอกําหนด 

  ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
  ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
  กําลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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 จุดเดน  

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

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

 จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

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

........................................................................................................................................................................ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
วิทยาลัย....................................    ประจําปการศึกษา......................... 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัย......................... ตั้งแตป
การศึกษา..................................... ดังน้ี  

ขอกําหนด 
คาคะแนน/ปการศึกษา การพัฒนา 

ป.......... ป.......... พัฒนา ไมพัฒนา 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา     
   ขอกําหนดท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน     
   ขอกําหนดท่ี 1.2 ผูเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค     
   ขอกําหนดท่ี 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 
  

  

   ขอกําหนดท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย 
  

  

  ขอกําหนดท่ี 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ     
  ขอกําหนดท่ี 1.6 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ     
  ขอกําหนดท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
  

  

  ขอกําหนดท่ี 1.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา     
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ     

  ขอกําหนดท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

  
  

  

  ขอกําหนดท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 
  

  

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     
  ขอกําหนดท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ     
  ขอกําหนดท่ี 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบัติท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
  

  

ดานท่ี 3 ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา     
3.1 ครูผูสอน     

  ขอกําหนดท่ี 3.1.1 การจัดการเรยีนการสอน     
  ขอกําหนดท่ี 3.1.2 การบริหารจดัการช้ันเรยีน     
  ขอกําหนดท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
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ขอกําหนด 
คาคะแนน/ปการศึกษา การพัฒนา 

ป.......... ป......... พัฒนา ไมพัฒนา 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา     
  ขอกําหนดท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     
  ขอกําหนดท่ี 3.2.2 การบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  

  

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม     
  ขอกําหนดท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี     
  ขอกําหนดท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน     
  ขอกําหนดท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา     
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน     

  ขอกําหนดท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม 

    

  ขอกําหนดท่ี 5.2 ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน     
  ขอกําหนดท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ     
  ขอกําหนดท่ี 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  

  

  ขอกําหนดท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  

  

รวม     
 

สรุปผลการประเมิน 
 3.1.1 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จํานวน        ขอ 
 3.1.2 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”   จํานวน        ขอ 
 3.1.3 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน        ขอ 
 3.1.4 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”  จํานวน        ขอ 
 3.1.5 ขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “กําลังพัฒนา”  จํานวน        ขอ 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดานท่ี 1   
 ขอกําหนดท่ี 1.1   
          ขอกําหนดท่ี 1.2   

          ขอกําหนดท่ี 1.3   

          ขอกําหนดท่ี 1.4   

          ขอกําหนดท่ี 1.5   

          ขอกําหนดท่ี 1.6   

          ขอกําหนดท่ี 1.7   

          ขอกําหนดท่ี 1.8   

ดานท่ี 2   
 ขอกําหนดท่ี 2.1.1   
          ขอกําหนดท่ี 2.1.2   

          ขอกําหนดท่ี 2.2.1   

          ขอกําหนดท่ี 2.2.2   

ดานท่ี 3   
 ขอกําหนดท่ี 3.1.1   
          ขอกําหนดท่ี 3.1.2   

          ขอกําหนดท่ี 3.1.3   

          ขอกําหนดท่ี 3.2.1   

 ขอกําหนดท่ี 3.2.2   
ดานท่ี 4   
 ขอกําหนดท่ี 4.1   
          ขอกําหนดท่ี 4.2   

          ขอกําหนดท่ี 4.3   

ดานท่ี 3   
 ขอกําหนดท่ี 5.1   
          ขอกําหนดท่ี 5.2   

          ขอกําหนดท่ี 5.3   

 ขอกําหนดท่ี 5.4   

          ขอกําหนดท่ี 5.5   
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 5.1.1 จํานวนขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จํานวน..................ขอ 
 5.1.2 จํานวนขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน..................ขอ
 5.1.3 จํานวนขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”  จํานวน..................ขอ 
 5.1.4 จํานวนขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”  จํานวน..................ขอ
 5.1.5 จํานวนขอกําหนดท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน..................ขอ 
 
5.2 สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 5.2.2 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก (ก) 
   - คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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 - กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก (ค) 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก (ง) 
 - ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก (ง) 
-  ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก (ฉ) 
 แผนปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประจําปการศึกษา 2563 
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