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มาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี

ทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๑  ดานความรู 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ          

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

๑.๒  ดานทักษะและการประยุกตใช  

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ทกัษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี

๑.๓  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท

หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ

ดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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๒.๒  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม

หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

๒.๓  ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ

ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบตัิ 

สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒.๕  ดานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 

สถานศึกษามีการจัดสงผูเรียนเขารับการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

โดยมีจํานวนสถานประกอบการหรือหนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคีหรือดานการฝก

ประสบการณวิชาชีพของผูเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสมโดย มีการนิเทศติดตามการฝกประสบการณ

วิชาชีพของผูเรียนโดยครูนิเทศก 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.๑  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

๓.๒  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน  
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
1.1 ดานความรู  
  1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดย
มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

ระดับ ปวช. 
- ดานความรูตองไดคะแนนที่ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ดานความรูตองไดคะแนนที่ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

X 100 
จํานวนผูเรียน ปวช3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป 

X 100 จํานวนผูเรียน ปวช 3 และ ปวส.2  
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

การตรวจสอบ 
1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
  1.2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกาอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ

กับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอิสระ  หรือ
มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 

การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเรจ็สูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

X 100 
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีการะบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบการอาชีพอาสระของศูนยบมเพาะผูปรกอบการอาชีวศึกษา 

2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3. จํานวนผูเรียนประสอบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคระ

กรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 
4 ดาว และระดับ 5 ดาว 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 1 กําลังพัฒนา 

  



๖ 
 

1.2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ

เขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ  หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน

การเขรวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือเขรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาผูเรียนออกกลางคัน  จําแนกตามลําดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน ภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเปรียบเที่ยบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกขาวของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สําเร็จการศึกษาของรุน 

X 100 
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
2. จํานวนผูเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3. แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนผูเรียน ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา  
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  1.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

คําอธิบาย 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แบะคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดาน

จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุชดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคระกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 
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2. ผูเรียนรอยละ 60-69.99 ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

3. ผูเรียนรอยละ 70-79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

4. ผูเรียนรอยละ 80-89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับ
ภาค 

5.ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาลุรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐาน
ดีเดนระดับชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตรมีภาวะ
ผูนํากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  1.3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปที่ผานมา  
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ในปการศึกษาท่ีผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ 

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาทีผ่านมา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

  



๑๐ 
 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ 
1. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสาํเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือรประกอบอาชีพอิสระ 
2. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางานหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนา 
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบ 
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 

X 100 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงหลักสูตร หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 

2.2.1 คุณภาพของเปนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

การประเมิน 
1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในกรจัดการเรียนการสอน 

5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู

ที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการที่หลากหลาย 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจดักาเรียนรูสูการปฏบิัติที่เนนผูเรยีนเปนสําคญั 

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน X 100 
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

การประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 
5. รอยละของสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
การคํานวณ 
กําหนดให 

N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V = จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
X = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน

การจัดการเรียนการสอน 
Z  = จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 

รอยละ = 
100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ

รายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ  

การประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจเรียน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 

N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู 
X = จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู 
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  = จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ  



๑๕ 
 

รอยละ = 
100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

คําอธิบาย 
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากากรพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลงานจาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร 

การประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร 
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การคํานวณ 
กําหนดให 

N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W = จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง 
X = จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
Y = จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z  = จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากากรพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ

การยอมรับหรือเผยแพร  

รอยละ = 
100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง 
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากรพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
การประเมิน 
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
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การคํานวณ 

รอยละ = 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการทีม่ีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอน 

X 100 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขั้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  2.3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

คําอธิบาย 
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจาการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

คําอธิบาย 
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงานโครงการที่
กําหนด 

4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
2. แผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด 
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4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก 

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

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพยีงพอตอความตองการ 
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 

ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารกันภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวมเร็ว 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวา

รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน

การสอน 
การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวย

ตนเองเพียงพอ 
4. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยริการหรือหองสมุด 
6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
7. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
  2.3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริการจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน 
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใหขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการจัดการภายนอกสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 หมายเหตุ : ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงเขากับ
เครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลีย่นขอมูลที่เปนสื่อประสมและมี
รายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps 
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2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ
  2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

คําอธิบาย 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือใหสถานศึกษา
และสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การประเมิน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคการ 

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน 
ขั้นที่ 3 ขันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
2.5 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดสงผูเรียนเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ  

โดยมีจํานวนสถานประกอบการหรือหนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคีหรือดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพของผูเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสมโดย มีการนิเทศติดตามการฝกประสบการณ
วิชาชีพของผูเรียนโดยครูนิเทศก 

การประเมิน 
1.สถานศึกษาจัดใหผูเรียนมีการฝกประสบการณวิชาชีพ 
2. สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4. สถานศึกษามีสถานประกอบการเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 
5. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการนิเทศติดตามการฝกประสอบการณวิชาชีพ  
การตรวจสอบขอมูล 
1. รายงานผลจํานวนผูเรียนที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
2. รายงานผลการเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. รายงานผลการนิเทศติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4. จํานวนสถานประกอบการเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 
5. การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการนิเทศติดตามการฝกประสอบการณวิชาชีพ  
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

คําอธิบาย 
ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และใชนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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 3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและหรือ

ตางประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและ ครูฝกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ

และหรือตางประเทศ 
2. เครือขายความในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
3. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. จํานวนสาขางานที่จัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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  3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชมชนและสังคม 

การประเมิน 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรมบริการ

ชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรมวิชากา 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรมบริการ

วิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรมจิต

อาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย   
  3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากาประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานาสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใช
ประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับจังหวัด 
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3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจรงิในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับภาค 

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับชาต ิ

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับนานาชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ในสถานศึกษา 
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาชาติ 
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ
หมายเหตุ : รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ  หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนบัรางวัลชมเชย 

เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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