
๑ 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานผลการจัดการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน ๒ ตัว
บงชี้  

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ

ภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมาย คือ จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจาก
บุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ของผูสําเร็จการศึกษาโดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม กับ
กลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมา
วิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง 

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
๓ ดานคือ  

(๑) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา 

(๒) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

(๓) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขา
วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 

 

 

 

 
  



๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ

ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน 
จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๔.  สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๕.  สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 

ระดับคุณภาพ 

 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

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

๔,๕ รวม ๔ ขอ 

๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕  

รวม ๓ ขอ 

๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑  และ  ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดาน 

 

 

 

 

 
  



๓ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน 

คําอธิบาย 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียน

แบบเต็มเวลา และผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษากําหนดสําหรับผูเรียนท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

การคํานวณ 

รอยละ  = 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

x ๑๐๐ 
จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

ระดับคุณภาพ 
ใหเทียบบัญญัติไตยยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน

ตั้งแตรอยะล ๘๐.๐๐ ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐ 

สูตรคํานวณ 

คาคะแนน 
รอยละจากประเด็นการประเมิน 

x ๕ 
๘๐ 

คาคะแนน คะแนน 
๔.๕๑-๕.๐๐ ๕ 
๓.๕๑-๔.๕๐ ๔ 
๒.๕๑-๓.๕๐ ๓ 
๑.๕๑-๒.๕๐ ๒ 
๐.๐๐-๑.๕๐ ๑ 

 
 

 
 



๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกําอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน ๖ ตัวบงชี ้

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามทางสถานศึกษาคุณธรรม 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ

รวมมือและขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในการกําหนดและถือปฏิบัติ
ตาม "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน 
๒. สถานศึกษามีการกําหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของกลุม

ผูบริหารสถานศึกษา กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดย
การมีสวนรวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครู  และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ระดับคุณภาพ 

 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 

 



๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดมอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมิน 
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายได

อยางถูกตอง 
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและ
เขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายหนาท่ี เปนอยางดี 

๓. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมาย 

๔. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเปาหมายท่ีกําหนด 

๕. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

  



๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการสงเสริม 

สนับสนุน กํากับดูแล ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

ประเด็นการประเมิน  
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด

ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.
ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา
ดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี 

๒. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละวิชาทุกคน เปนผูท่ีจบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาท่ีสอน 

๓. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป 

๔. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
๐๒๖๐.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการ
กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี 

๕. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติ
คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
  



๗ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือเปน

คาใชจายเก่ียวกับวัสดุฝก อุปกรณและสือสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน 
การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน 
สังคม การสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ 
อนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรมคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยะฐานะของผูบริหาร ครูและ 
บุคลกรทางการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน  

๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ 

๒. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
ของงบดําเนินการ 

๓. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ 

๔. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

๕. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

ระดับคณุภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๘ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทศนของสถานศึกษา 

มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมี
การกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมท้ังมีขอมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภท ไดแก ขอมูล
ท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูล
งบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และ
ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเก่ียวของ อยางนอย ๔ ประเภท 

ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลสานสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถ
เรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในวเลาท่ีตองการและลดความซํ้าซอนของขอมูล 

ประเด็นการประเมิน  
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 

สวยงาม และปลอดภัย 
๒. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย

บริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
๓. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
๔. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 

๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายนอกและภายใน  
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน   
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย   
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน   
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

๕. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก
การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 



๙ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน  

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

๒. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือในการ
จัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของ
ผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียนไมเกิด ๔๐ คน 

๓. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

๔. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน 

๕. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

  



๑๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตะละหลักสูตร 
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองกาของตลาดแรงงาน จํานวน ๔ ตัวบงชี ้

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน

สมบูรณตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรูความสามารถ 

ประเด็นการประเมิน  
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ี

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจาการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหาในการพัฒนาผูเรียน 

๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย  

(๑) การระบุปญหา   
(๒) การระบุวัตถุประสงค  
(๓) วิธีการดําเนินการ   
(๔) การเก็บขอมูล   
(๕) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจาการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 



๑๑ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ

รายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูศึกษาสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุมวิชา 
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาติามขอ ๑  

จากเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

หรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป

ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาแลว 
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมินขอท่ี ๑-๔ ไมเกิน ๓ ป ครบ

ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

 

 

  



๑๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

คําอธิบาย 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ษ. 2556 และ
มาตรฐานคุณวุติอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตะละหลักสูตรกําหนด เพ่ือ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียน โดยใหมีครูนเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยหวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

๔. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑการ
ประเมินครบถวน สมบูรณณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 
๕ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 



๑๓ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะ

ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฟงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ 
กิจกรรม 

๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนและคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้คือ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน กาตติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภายภายนอก 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

  



๑๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 

คําอธิบาย 
จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด ท่ีมีการประเมินตั้งแต 

ตัวบงชี้ ๑.๑ – ๔.๑ 
ตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ ดังนี้ 
๑. ตัวบงชี้ท่ีมีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางในปปจจุบันสูง

กวาในปท่ีผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
๒. ตัวบงชี้ท่ีมีระดับคุณภาพในปท่ีผานมา “ดีมาก” และมี  ระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก”  

โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 

การคํานวณ 

รอยละ  = 
จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 

x ๑๐๐ 
จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 
ใหเทียบบัญญัติไตยยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน

ตั้งแตรอยะล ๘๐.๐๐ ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐ 

สูตรคํานวณ 

คาคะแนน 
รอยละจากประเด็นการประเมิน 

x ๕ 
๘๐ 

 
 

คาคะแนน คะแนน 
๔.๕๑-๕.๐๐ ๕ 
๓.๕๑-๔.๕๐ ๔ 
๒.๕๑-๓.๕๐ ๓ 
๑.๕๑-๒.๕๐ ๒ 
๐.๐๐-๑.๕๐ ๑ 



๒๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๕ การจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดใหมีการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา โดยมีการจัดทํากิจกรรม/
โครงการ ท่ีเก่ียวกับการบริการวิชาชีพสูสังคม มีการจัดใหผูเรียนในสาขาท่ีเก่ียวของไดใชความรู ความสามารถ
ในการบริการวิชาชีพสู ชุมชน สังคม มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้คือ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา  

คําอธิบาย 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ 
“นําทักษะ วิชาชีพ สูสังคม” และมีการจัดใหผูเรียนในสาขาท่ีเก่ียวของไดใชความรู ความสามารถในการ
บริการวิชาชีพสู ชุมชน สังคม  

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษาอยูใน

แผนปฏิบัติการประจําป 
๒. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนในสาขาท่ีเก่ียวของเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
๔. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัต

ลักษณของสถานศึกษา 
๕. สถานศึกษามีการรายงานการจัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของ

สถานศึกษาใหผูบริหารรับทราบ 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ ๓ คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ ๒ คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ ๑ คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 


