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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก าหนด ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
มาอย่างต่อเนื่อง นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561          
ข้อ 3 ความว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี” และ ตามความในวรรคสองแห่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ  เรื่ อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ .2561 ความว่ า  “ให้ ใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ” มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตลอดจนสถานประกอบการและหน่วยงานผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา          
มีคุณภาพ สมดังปณิธานทีว่่า “มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” ต่อไป 
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ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

ตกผลึกระบบคุณภาพ 

ประเมนิผล 
การด าเนนิงานตามระบบ

ตามรอบระยะเวลา 
ปรับปรุงคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

กล
ั่นก

รอ
งร

ะบ
บค

ุณภ
าพ

 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560 - 2579 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ม. 
20 ปี และ แผน 5 ปี 

ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน ขอ้มูลตาม KPI 
ระบบภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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นิยามศัพท์ : 
 

กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 
 

มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลสถานศึกษา ที่เปิดท าการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในบริบทนี้หมายถึง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในทุกสังกัดที่ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ในบริบทนี้หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย ที่ มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
ทีด่ าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนโดยมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย  เช่น 
อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
ศาสตราจารย์ (ศ.) และเป็นผู้ท าหน้าที่สอนประจ าในหน่วยงาน    
โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นประจ ารายเดือน 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ 
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
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บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ ให้ บริการหรือส่งเสริม
การศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ ารายเดือน 
ในบริบทนี้หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนภายในหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งการเรียนแบบเต็มเวลา แบบไม่เต็มเวลาและการเรียนใน
ระบบทวิภาค ี
 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

กรอบมาตรฐานหลักสูตร หมายถึง กรอบมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2551 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชี วศึ กษาแห่ งชาติ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2556 
 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

หมายถึง การศึกษานอกระบบ โดยสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ค านึงถึงการที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ 
การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

การศึกษานอกระบบ หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
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การฝึกอบรมวิชาชีพ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว  
ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้
หลักสูตรที่ก าหนด 
 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเฉพาะ 

หมายถึง คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  มีสมรรถนะอย่างน้อยหนึ่ งหน่วยสมรรถนะ 
และมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีอักษรย่อว่า 
“ปวพ.” 
 

เกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง 

หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลั ง ในสถานศึกษาสั งกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
 

ระบบและกลไก หมายถึง ระบบ หมายถึง ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจน
ถึงกระบวนการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของ
ระบบประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ โดยมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนและด าเนินอยู่ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคล
เป็นผู้ด าเนินการ 
 

สังคม หมายถึง กลุ่ มคน ชุมชน  หน่ วยงานราชการ  หน่ วยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ 
ผู้ประกอบการ และองค์กรเอกชน 
 

นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือคิดค้นสิ่งใหม่ เช่น บริการ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการใหม่ (Service, Product, Process) 
เป็นต้น การสร้างมูลค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อ 
การจัดการศึกษา ผู้ เรียน พันธกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา 
หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตาม
ประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ เป็น
ที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติ งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งความรู้ ออกเป็น  
2 ประเภท คือ  
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) และ 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) 
 การจัดการความรู้มีกระบวนการส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ 
ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่อการงาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้ใหม่ที่เหมาะต่อ
การใช้งานตามบริบทขององค์กร 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
 (5) การน าประสบการณ์ในการท างาน หรือ การประยุกต์ใช้
ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมความรู้  
 (6) การบันทึกขุมความรู้และแก่นความรู้ ส าหรับใช้งาน 
แยกประเภทชุดข้อมูลความรู้ จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่อย่าง
เป็นระบบ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานความส าเร็จปรากฏชัด 
โดยมีการสรุปวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้ 
ประสบการณ์ มีการบันทึกและเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 
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บทน า 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ 5 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง และวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสงขลา จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

        - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        - คณะบริหารธุรกิจ 
        - คณะศิลปศาสตร์ 
        - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
         - วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

จังหวัดตรัง จัดการศึกษา เป็น 2 คณะ 1 วิทยาลัย  

        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
        - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

        - คณะเกษตรศาสตร์ 
        - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
        - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
       - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

จังหวัดชุมพร 

        - พ้ืนที่ชุมพร เป็นส่วนงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพ่ือเป็นก าลังแรงงานที่มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้สูง 
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 

 ปรัชญา 

 มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 ปณิธาน 

 มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

 พันธกิจ 

 1) ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 

 ค่านิยมหลัก 

 มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรแทนด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว คือ R U T S 
(Rajamangala University of Technology Srivijaya) และใช้แทนชื่อย่ออักษรโรมันเดิมของมหาวิทยาลัย 
(RMUTSV) โดยมีความหมายดังนี้ 
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 R = Responsibility 

  : รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 U = Unity 

  : เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง           
เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

 T = Technology and Innovation 

  : ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย 

 S = Shining Wisdom 

  : รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของความรักและ
ศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
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 วัฒนธรรมองค์กร 

 มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

 อัตลักษณ์ 

 มีทักษะสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 

 เอกลักษณ์ 

 สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 

 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเสาหลักของภูมิภาคใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีการก าหนดอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

 พื้นที่สงขลา    : ด้านการพัฒนาเมืองดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 พื้นที่รัตภูมิ    : ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
 พื้นที่ตรัง    : ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
 พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ : ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร) 
 พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม  : ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 

 กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2580) ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ก าหนดระยะละ 5 ปี ดังนี้ 
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 ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างม่ันคง 
    : Innovation University 
 

ระยะ 5 ปี ที่สอง มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพ่ือการพัฒนาประเทศให้ม่ังคั่ง 
   : Opportunity University 
 
ระยะ 5 ปี ที่สาม มหาวิทยาลัย “ศิวิไลซ”์   แห่งเอเชียสู่ความม่ังคั่ง 
   : Civilized University 
 
ระยะ 5 ปี ที่สี ่  มหาวิทยาลัยแห่ง “พันธมิตร” เพ่ือการพัฒนาสู่สากลอย่างยั่งยืน 
   : Global Partner University 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
 2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
 4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 ฐานงาน (Platform) การพัฒนาตามภารกิจใหม่ 

 เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู้ภารกิจใหม่และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหมดฐานงาน 
(Platform) ส าหรับการพัฒนาตามภารกิจใหม่ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 ฐานงาน (7 Platform) 
ดังนี้ 

1) นวัตกรรมการศึกษา : RUTS Education Innovation Platform 
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2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ : Re – RUTS Lecturer Platform 

 

 

3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย : RUTS Barnding Platform 
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4) การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : Research Platform 

 

 

5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม : Social Engagement Platform 
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6) วิสาหกิจวัฒนธรรม : Cultural Enterprise Platform 

 

 

7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ : Modern Organization Management Platform  
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 การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

(1) วิทยาลัยรัตภูมิ    จ านวน 5 หลักสูตร 
(2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 1 หลักสูตร 

รวมทัง้สิ้น จ านวน 6 หลักสูตร 
 

หน่วยงาน สาขาวิชา หลักสูตร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาอุตสาหกรรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

สาขาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการบัญชี 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการตลาด 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 



 

| ความเชื่อมโยง 

ระหว่างเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
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ความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 น้้าหนัก 
ดา้นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้้าเร็จการศึกษา 50 
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค ์

2 

1.๒ ผู้เรียนมีคุณลีกษณะที่พึงประสงค ์
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

2 

1.๓ ผู้ เ รียนมีสมรรถนะในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

3 

1.๔ ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 

3 

๑.๕ ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค ์

2 

1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

20 

1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

3 

๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทกัษะและการประยุกตใ์ช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค ์

15 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 น้้าหนัก 
ดา้นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเปน็ระบบ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2 

 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมร รถนะ  ห รื อปรั บปรุ ง ร าย วิ ช า  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2 

 2.2 .2 การจั ดท าแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 

ดา้นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 
3.1 ครูผู้สอน 10 
 3.1.1 การจัดการเรียนการ
สอน 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 

5 

 3.1.2 การบริหารจัดการชั้น
เรียน 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

3 

 3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 10 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 

 3.2.2 การบริหารจัดการระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 

ดา้นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 10 
4.1 ก า รจั ดการอาชี ว ศึ กษาระบบ 
ทวิภาค ี

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
 

6 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

6 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 น้้าหนัก 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 

ดา้นที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 10 
5 . 1  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ห อ ง เ รี ย น  
หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การ ใช้ งาน ด้ านสารสน เทศภายใน
สถานศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
 

2 

5.5 การเข้ าถึ งระบบอินเทอร เน็ ต 
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

2 

รวมค่าน้้าหนัก 5 ด้าน 25 ข้อ ครบถ้วน 9 ประเด็นการประเมิน 100 
 

 



 

| กรอบแนวคิดและระดับคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
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กรอบแนวคิดและระดับคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่พึงประสงค ์
   ๑.๑ ดา้นความรู้ 
   ๑ . ๒  ด้ า น ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ 
   ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 มาตรฐานที่  2 การจัดการ
อาชีวศึกษา 
   ๒.๑ ดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 
   ๒.3 ดา้นการบริหารจัดการ 
   ๒.4 ด้านการน านโยบายสูการ
ปฏิบัติ 
 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู 
   ๓.1 ด้านความร่วมมือในการ 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๓.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 ด้ า น ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา  
(8 ประเด็นการประเมิน) 
 ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
(4 ประเด็นการประเมิน) 
 ดา้นครูผู้สอนและผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
(5 ประเด็นการประเมิน) 
 ดา้นการมีส่วนรว่ม 
(3 ประเด็นการประเมิน) 
 ดา้นปจัจัยพื้นฐาน 
(5 ประเด็นการประเมิน) 

 ยอดเยี่ยม 
(ชวงรอ้ยละ 80.00 - 100) 
 ดีเลิศ 
(ชวงร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  
 ด ี
(ชวงร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง 
(ชวงร้อยละ ๕๐.๐๐ - 59.๙๙) 
 ก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 



 

| เกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

  การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบ 
ด้วย การดูแลและแนะแนวผู้ เรียน ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท า และศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  

การประเมิน  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมด เทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 

การค านวณ 

รอ้ยละ =         
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุน 

x 100 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. แรกเขาของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ค าอธิบาย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออก 
ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ 
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ 
เป็นไทย เห็นคุณค่าและรว่มพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์ การฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 1. ผู้ เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้ น า กล้าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

  2. ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้ น า กล้าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป็นองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
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4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

5. ผู้ เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้ น า กล้าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามี ก ารส่ ง เส ริ ม  สนับสนุ นและ พัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ มี สมรรถนะในการ 
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่ งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

การประเมิน  รอ้ยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

การค านวณ 

รอ้ยละ =         
จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ x 100 
จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายที่ผา่นการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.4 ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเขาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้ 
ประโยชนไดจริงในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในสถานศึกษา 

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริง 
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด 

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริง 
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับภาค 

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริง 
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับชาติ 

5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริง 
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.5 ผลการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 
  สถานศึกษา 

2. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 

3. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 

4. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 

5. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ปวส. - ด้านความรูตองไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ 80  

    ของคะแนนเต็ม 

   - ผู้เรียนต้องไดคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการ
   ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน รอ้ยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 

รอ้ยละ =         
จ านวนผู้เรียน ปวส. ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

x 100 
จ านวนผู้เรียน ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การประเมิน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 

รอ้ยละ =         
จ านวนผู้เรียนที่ไดคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

x 100 
จ านวนผู้เรียน ปวส. ที่ลงทะเบยีนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 

ค าอธิบาย ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่
ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไมนับรวมผู้เรียนเทียบ
โอนความรูและประสบการณ์จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน ร้อยละของผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผ่านมา  
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผา่นมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 

รอ้ยละ =         
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท าหรือศกึษาต่อ 

x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาทีผ่า่นมา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  

 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ ปรับปรุงรายวิชา  
หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได
จากการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 
การค านวณ 
 

รอ้ยละ =         
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 

x 100 
  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติ 
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

การประเมิน 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1. ครูผู้สอนมีการวิ เคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
ที่มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เช่น PJBL, Active Learning, STEM Education  
เป็นต้น 
4. แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง            
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 
การค านวณ 

 

รอ้ยละ =         
จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน x 100 

จ านวนครูผู้สอนทัง้หมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหนา้ที่หลักดา้นการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนรูของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 

ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูตามมาตรฐานต าแหนง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนและการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
แหล่งเรียนรูและท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู 
การประเมิน 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
 3. ร้อยละของครูผู้ สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ด้วย 

  เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ งเรียนรู 

  ในการจัดการเรียนการสอน 
 5. รอ้ยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู 

การค านวณ ก าหนดให้ 
 N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
 V = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
 X = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ด้วยเทคนิค 

  วิธีการสอนทีห่ลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรูในการ

  จัดการเรียนการสอน 
 Z = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู 
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รอ้ยละเฉลี่ย =         
100 {V+W+X+Y+Z} 

 
5N 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4  ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3  ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1  ก าลังพัฒนา 
 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 

การประเมิน 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. รอ้ยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
  3. รอ้ยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู 
  4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน 

 5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 
การค านวณ ก าหนดให้ 

N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W = จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
X = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

 เรียนรู 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 

รอ้ยละเฉลี่ย =         
100 {V+W+X+Y+Z} 

 
5N 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4  ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3  ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1  ก าลังพัฒนา 
 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ค าอธิบาย ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร 
 

การประเมนิ 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จดัท าแผนพัฒนาตนเองและเขา้ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงตอ่ปี 
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ

 จัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

 ยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 
การค านวณ ก าหนดให้ 
  N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
  V = จ านวนครูผู้สอนที่จดัท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
  W = จ านวนครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
  X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
  เรียนการสอน 
  Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
  ยอมรับหรือเผยแพร่ 
 

รอ้ยละเฉลี่ย =         
100 {V+W+X+Y+Z} 

 
5N 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4  ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3  ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1  ก าลังพัฒนา 
 

ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้ 
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และ 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ค าอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ วนร่วม 
ในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 
ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การประเมิน 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ค าอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 

   3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
   4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
- 52 - 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและส่งเสริมใหผู้้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชนให้กับชุมชนและสังคม 
 

ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ค าอธิบาย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น 
เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

การประเมิน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพรอมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรว่มกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
รว่มกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผูเ้ขา้เรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
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ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถว้นทั้ง 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตามข้ันตอนที 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้ เชี่ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่ างประเทศร่วมพัฒนาผู้ เรียนไมน้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
เช่น งบประมาณทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเปน็รูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ  
และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

การประเมิน 1. สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เ รี ยน 
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เ รี ยน 
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
3. สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เ รี ยน 
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เ รี ยน 
เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษา มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
 

ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพรอมและ 
เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และ 
มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
 หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความ
 สะดวกให้มีความพรอมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการ 
 มีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
 3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน  

  หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ตามแผนงาน โครงการ ที่ก าหนด 

 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  
  แหล่งการเรียนรู โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการ
  เรียนรู 

 5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน  
  หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ให้สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชนส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ไดแก 
   1.1 ระบบส่งก าลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
  2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอตอ่ความต้องการ 
  3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย  
  มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
  5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ้ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.3 แหลง่เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ
ส าหรบัให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู 
 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือหองสมุด 
  อย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า 
 ของคร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

3. ศูนย์วิทยบริการหรือห องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้ เรียน เป็นไปตาม 
 เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดและมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือหองสมุด 
 ไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของ
 ผู้ใช้บริการ 

5. มีแหล่งเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ์ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา ที่สถานศึกษา
 จัดการเรียนการสอน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้ านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษา 
กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
 

การประเมิน 1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเกบ็และใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ค าอธิบาย สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนการสืบค้นและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
 

การประเมิน รอ้ยละของห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน หองปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 
การค านวณ 
 

รอ้ยละ =         
จ านวนหอ้งเรียน หองปฏิบัติการที่มรีะบบอินเทอรเนต็ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

X 100 
จ านวนห้องเรียน หองปฏิบัติการทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

1. เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายข้อ 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยการน าผลการด าเนินงานรายข้อการประเมินมาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ 
การประเมิน สามารถตัดสินผลการประเมินเป็นคา่คะแนนและระดับคุณภาพ ดังนี้ 

๕ คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๔ คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๓ คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
๒ คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๑ คะแนน หมายถึง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

2. เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายด้าน 

ให้น าค่าคะแนนที่ได จากการประเมินรายข้อคูณด้วยค่าน้ าหนักแต่ละข้อมาค านวณ 
เป็นผลรวมรายด้าน เพื่อหาคา่ร้อยละ 

การค านวณ 
 

รอ้ยละ =         
ผลรวมรายด้าน 

X 100 
คาน้ าหนักของด้าน x 5 

 

การแปลผลระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
รอ้ยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
รอ้ยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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3. เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับสถานศึกษา 
 

ให้น าค่าคะแนนที่ไดจากการประเมินรายด้านคูณด้วยค่าน้ าหนักแต่ละด้านมาค านวณ 
เป็นผลรวมระดับสถานศึกษา เพ่ือหาค่าร้อยละ 

 
การค านวณ 
 

รอ้ยละ =         
ผลรวมระดับสถานศึกษา 

X 100 
500 

 

การแปลผลระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
 

 

 



 

| แบบบันทึก 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
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แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น้้าหนัก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก x
ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

1.ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
(50 คะแนน) 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2       
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2       

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3       

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 

3       

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวชิาชพี 2       

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี 20       

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

3       

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15       

ผลรวมคะแนนที่ได ้  
 
ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 1 =    ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                                                   250 

…………x 100 
      250 
= ……………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
 ดี   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 - 59.99) 
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น้้าหนัก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก x
ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

2.ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  
(10 คะแนน) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ        
    2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเปน็ระบบ 

2       

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3       

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       

   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ

2       

  2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญัและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

3       

ผลรวมคะแนนที่ได ้  
 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 2 =    ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                                                        50 

…………x 100 
       50 
= ……………….. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ดา้นหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 - 79.99)  
 ดี   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 - 59.99)  
 ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น้้าหนัก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก x 
ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

3.ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(20 คะแนน) 

3.1 ครูผู้สอน        
   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 5       
   3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 3       
   3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

2       

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา        
   3.2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

5       

   3.2.2 การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5       

ผลรวมคะแนนที่ได ้  
 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 3 =    ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                                                    100 

………………..x 100 
         100 
= ………………………. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ดา้นครูผูส้อนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
 ดี   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 - 59.99) 
 ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น้้าหนัก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก x 
ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

4.ด้ านการมี ส่ วน
ร่วม  
(10 คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

6       

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2       

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2       

ผลรวมคะแนนที่ได ้  
 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 4 =    ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                                                     50 

………………x 100 
          50 
= ………………………. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ดา้นการมีส่วนร่วม 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
 ดี   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 - 59.99) 
 ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ด้าน 

 
ข้อการประเมิน 

ค่า
น้้าหนัก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก x 
ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

5.ด้านปัจจยัพื้นฐาน 
(10 คะแนน) 

5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม 

2       

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2       
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2       

5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการใช้งานด้านสานสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

2       

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

2       

ผลรวมคะแนนที่ได ้  
 

ร้อยละของคะแนน ดา้นที่ 5 =    ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                                                       50 

……………. x 100 
         50 
= ……………………. 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพืน้ฐาน 
 ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 - 79.99)  
 ดี   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
 ปานกลาง  (ร้อยละ 50.00 - 59.99)  
 ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- 69 - 

 
ผลการประเมินรายด้านและภาพรวมของสถานศึกษา 

ด้าน ข้อการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(100 
คะแนน) 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินของด้านxน้้าหนักคะแนนของด้าน) 

คะแนนรวมของด้าน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อที่ 1.1 - 1.8 50 .............. X 50  = ……………………….. 
      250 

2. ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ข้อที่ 2.1 - 2.2 10 .............. X 10  = ……………………….. 
        50 

3. ด้านครูผู้สอนและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ข้อที่ 3.1 - 3.2 20 .............. X 20  = ……………………….. 
       100 

4. ด้านการมีส่วนร่วม ข้อที่ 4.1 - 4.3 10 .............. X 10  = ……………………….. 
       50 

5. ด้านปัจจยัพื้นฐาน ข้อที่ 5.1 - 5.5 10 .............. X 10  = ……………………….. 
       50 

ร้อยละคะแนนที่ไดจากการประเมิน …………………………………………. 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ขึ้นไป) 
ดีเลิศ  (รอ้ยละ 70.00 – 79.99) 
ดี   (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง  (รอ้ยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลังพฒันา  (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00) 

 
 



 

| ระบบและกลไก 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  โดยตามความในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ความว่า 

 

 

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และ
ประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอาศัยหลักการของระบบประกันคุณภาพ  
(Quality Assurance) โดยมุ้งเน้นปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) 
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การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

ระบบ กลไก 
 

การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
 

 มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 มีแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งแผนการด าเนินงานประจ าปี และ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 1 – 5 ปี (ระยะกลาง) 
และ แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว (20 ปี) สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
 มีการจัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ/หรือ คู่มืออ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
 มีการจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ/หรือ ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการด าเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของมหาวิทยาลัย 
 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในและเครือข่าย
การประกันคุณภาพภายนอก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) รับผิดชอบก ากับดูแลตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล 
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ระบบ กลไก 
 

การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

 

กระบวนการประกันคุณภาพ 
 

 มีการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินงาน 
หรือ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนและปรับปรุงวิธีการ
ด า เนิ น งาน  เ พ่ือการ พัฒนาคุณภาพการศึ กษา  ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 มีการจัดการอบรม ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง 

 

ระบบ กลไก 
 

การตรวจสอบคุณภาพ 
Quality Auditing 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
 

 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 
 มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน โดย
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
 

 

การประเมินคุณภาพ 
Quality Assessment 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

กระบวนการประเมินคุณภาพ 
 

 หน่วยงาน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) (SAR : Self Assessment Report) 
 หน่วยงาน มีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (IQA : Internal Quality 
Audit) 
 หน่วยงาน มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการด าเนินการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง หรือ จากทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรืออาจจะพิจารณาแต่งตั้ง
จากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ 
สกอ. แล้วแต่กรณีหรือความเหมาะสม 
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 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 

 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินงานด้วยวิธีการด าเนินงาน  
ตามกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ การใช้กระบวนการ PDCA มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

โครงสร้างของกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย P : Plan = การวางแผน D : DO = การด าเนินการ
ตามแผน C : Check = การตรวจสอบ A : Act = การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท า
มาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพทุกครั้งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA  
หมุนครบรอบจะเป็นแรงส่งส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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 กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 

1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน โดย
ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

1.2 มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน และ แผนพัฒนาคุณภาพ ในการด าเนินงานทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ตลอดจนช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในรอบปี ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพนั้น ให้พิจารณาจากบริบทในการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพในแต่ละมาตรฐาน ประเด็นการประเมินและตัวบ่งชี้ รวมถึงผลการประเมินฯ จากปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญ 
โดยจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงาน 

1.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการก าหนดรอบระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล
โดยมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ความถูกต้องและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
อย่างทันเวลา ในการก ากับ ติดตามและด าเนินการตามมาตรฐาน โดยจะเป็นระบบที่หน่วยงาน สร้างขึ้น
โดยเฉพาะ หรือ เป็นระบบจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินการ และ
ตามบริบทของมาตรฐาน ประเด็นการประเมินและตัวบ่งชี้ 

1.4 ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลภายใต้สภาพความเป็นจริงของข้อมูล พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิงของข้อมูล หรือ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบข้อมูลนั้นๆ 

2. ขั้นตอนการจัดท ารายงาน และ ตรวจประเมินคุณภาพ 

2.1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ของหน่วยงานตามรูปแบบ
รายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหน่วยงานจัด
ให้มีการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่
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มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการด าเนินการใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ จากทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
แล้วแต่กรณี หรือ ผู้ที่พิจารณาแล้วมีคุณสมบัติเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการรายงานผล และ เผยแพร่ผล 

3.1 หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (IQA : Internal Quality Audit) ที่เป็นผลมาจากการตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการฯ 

3.2 หน่วยงาน เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (IQA : Internal Quality Audit) แก่  

3.2.1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
3.2.2 มหาวิทยาลัย ผ่านกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ในฐานะหน่วยงานหลัก

ในการก ากับ ติดตาม เพ่ือเสนอต่อ (1) ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ (2) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 
 

3.3 หน่วยงาน เผยแพร่ (1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) และ 
(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพ (IQA : Internal Quality Audit) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ จัดส่ง
รายงาน (1) (2) ในรูปแบบเอกสารรายงาน และ ไฟล์คอมพิวเตอร์ มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพ เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ผ่านระบบคลังข้อมูล 
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 แผนภาพแสดงกระบวนการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

 



 

| ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ข : 
ประกาศทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ค : 
ประกาศทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ง : 
ประกาศทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       
พ.ศ.2551 
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ภาคผนวก จ : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1721/2561 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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| หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



      

 

 

หลักเกณฑและแนวปฏิบตัิ 
การประกันคณุภาพการศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
 

 
 

หลักเกณฑและแนวปฏิบตัิ 
การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
 

คํานํา 
 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป        

ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ                

ตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ

แนะนําสถานศึกษา  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาท่ี

พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา

ของภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดย

คํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ จึงไดจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และนําไปสูการ

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญประกอบดวย เจตนารมณและ

สาระสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หนาท่ีและความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละ

ระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และสถานศึกษา  ซ่ึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา   

การจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับคําแนะนําจากผูบริหารระดับสูง

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเก่ียวของทุกฝาย จนสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 

                                                               สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

            

   



 
 

 
 

คําชี้แจง 
 
 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  สวนท่ี ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวย ๑) ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒) กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ ๓) หนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  สวนท่ี ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 1) การกําหนด

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  2) กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  3) กระบวนการกําหนดมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา  และ 4) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี ๒ ดานการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ ดานการสรางสังคม

แหงการเรียนรู  และสวนท่ี ๓ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย ๑) ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ๓) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ๕) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖) การประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๗) การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

๘) การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        

สถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สามารถนํา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแก      

ผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 

 
                                                               สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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สวนท่ี ๑ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๑.๑ ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา ไดระบุสาระสําคัญไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติวา  การจัดใหมี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางวิถีการเรียนรูของไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีเขมแข็ง  การศึกษาท่ีสรางคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต         
เพ่ือคนไทยท้ังปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีตั้งแตในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ีดีตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
พัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา
ไดตรงตามความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  สามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษา    
เปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองและ        
พ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ   
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญซ่ึงระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สรุปความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 

1.  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

3. การประกันคุณภาพการศึกษาสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณภาพเปนการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
 
 



 
 

 
 

๒ 
 

5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เนื่องจากเม่ือ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลไดรับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแลว หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพรอมประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

6. การประกันคุณภาพการศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเม่ือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดําเนินการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลว จัดสงรายงานผลการประเมินและการ
ติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

๑.๒ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ และสาธารณชนวาสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือใหการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา      
มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

จากสาระสําคัญของกฎกระทรวงดังกลาว สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ดังภาพท่ี ๑.๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 

                ภาพท่ี ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
                              การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

๑. การประเมินคุณภาพการศึกษา   
๒. การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
๓. การควบคมุตรวจสอบระบบการบริหาร 
    คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษาจดัการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
    ท่ีกําหนด 
2. สถานศึกษาสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมสีวนเก่ียวของและ 
    สาธารณชน 
๓. สถานศึกษาพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาอยาง 
    เปนระบบและตอเน่ือง 
4. สถานศึกษาจดัการศึกษาบรรลเุปาประสงคของหนวยงาน 
    ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการจัดการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการจัดการศึกษา ไดแก การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา      
ท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา ไดแก สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด สถานศึกษาสรางความ
เชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง และสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา  

๑.๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศกึษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๕  สวนท่ี ๑  การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา ๓๑ ระบุไววา กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  และสาระสําคัญในมาตรา ๓๔ ระบุไววา หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา  
มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความ
เปนเลิศทางวิชาชีพ 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พรอมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน         
ท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ    
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา   

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เม่ือหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาไดรับรายงานการประเมินตนเองพรอม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาดังกลาว และประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจะตอง
ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจะสงรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานในแตละระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และ
สถานศึกษา ไดดังภาพท่ี ๑.๒ 
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ภาพท่ี 1.2 แสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับ 
      และประเภทการศึกษา 

 
 

1 .  กํ าหนดนโ ยบายด า นการศึ กษาขอ ง
หนวยงานตนสังกัด 
2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
3 . กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิ บัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  และใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
5. จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบ ไปยังสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
6 . ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    ๑.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา ให เ ป น ไ ปต ามมาตร ฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
    ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
   ๑.๕ ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พรอมจัดสงรายงานและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตน
สังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา 
   ๑ . ๗  ป รั บป รุ ง แ ล ะ พั ฒ นา คุ ณภ า พ
การศึกษาจากผลการประเมินตนเอง และ
ตามขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัด 
๒. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล สถานศึกษา 

๑ .  กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ด า น
การศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
๒ .  จั ด ทํ า แ ผน ก า ร ศึ ก ษ า
แหงชาติ 
๓. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิ
๔.  ออกกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ .  ปร ะกาศ ใช ม าตร ฐาน
การศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
๖. ตีความและวินิจฉัยปญหา
ในการดํ า เ นินการประ กัน
คุณภาพการศึกษา 
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เม่ือพิจารณาถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีสําคัญ 
คือ การกําหนดนโยบายดานการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  การ
ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
และการตีความและวินิจฉัยปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล มีหนาท่ีสําคัญ คือ  การกําหนดนโยบายดานการศึกษาของ
หนวยงานตนสังกัด  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  การกําหนดหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  การศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ   
การใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา    
อยางตอเนื่อง  การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็น
ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  การติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษา มีหนาท่ีสําคัญ คือ การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รวมถึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา  การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและ
สาธารณชน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๕  สวนท่ี ๑  การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 17  ระบุไววา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล มีหนาท่ี ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นท่ีตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก และติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง ไดแก  การกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาในการประกาศใช เพ่ือใหสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตอไป 

๒.๑ การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีความสําคัญยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ขอ 3  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้  

๒.๑.๑  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๒.๑.๒  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบการ

ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 ๒.๑.๓  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.๒ กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถทําไดโดยการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห อุดมการณและ

หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง
สามารถนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี ๒.๑ 

 

 
 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  และนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2547 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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๒.๓ กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

          เสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

                                                                            

                      

 

 
 

 

ภาพท่ี ๒.๒ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

 

   

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

เริ่มตน 

ไมเห็นชอบ  

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําสูการปฏิบัติ 
 

สิ้นสุด 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ศึกษา และวิเคราะห อุดมการณและ 

หลักการในการจัดการศึกษาของชาต ิ

ศึกษา และวิเคราะห 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2547 

ศึกษา และวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

เห็นชอบ  

ศึกษา และวิเคราะห                
แผนการศึกษาแหงชาติ                 
พ.ศ. 2560-2579 

 

ศึกษา และวิเคราะห                            
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
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จากกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเห็นถึงวิธีการในการดําเนินการจัดทําในแตละ
ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม, กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕79)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙  และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือนําผล
การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มากําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ข้ันตอนท่ี 2  เสนอมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบลงนามและประกาศใช 

ข้ันตอนท่ี 3  ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือนําสูการปฏิบัติ 

๒.๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๗ กําหนดใหคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดพิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใชใน
การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ             
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

๑.๑ ดานความรู  
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
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๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
 
 

 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสํา คัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   
แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ                             
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 



 
 

 
 

สวนที่ ๓ 

หลักเกณฑและแนวปฏิบตัิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ขอ ๓  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป        
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
ซ่ึงสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไดดังภาพท่ี  ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  

พิจารณาผลการดาํเนินการ 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตนสังกัดและ สมศ. 

รายงานผล             
การประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

ภาพท่ี ๓.๑ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

เร่ิมตน  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 

กํากับติดตามการดําเนินงาน 

ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
5. กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
7. นําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
8. ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หากไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว อาจ

ตองพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปหรือปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปน
และเหมาะสม 

9. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษาเปนประจําทุกป 

10. สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

11. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

12. นําขอเสนอแนะจากการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มากําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
อาจตองพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป รวมท้ังการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม 

๓.๒ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 
 ๓.๒.๑  หลักเกณฑ 

ใหสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  
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 ๓.๒.๒  แนวปฏิบัติ 
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และอาจเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินไดตาม
บริบทของสถานศึกษา เพ่ือใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผน 

4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง และการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

5) กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป 

๓.๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ซ่ึงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุใหการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

๓.3.๑  ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสําคัญตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้  
 ๑) เปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของ
การจัดการศึกษาท้ังในระดับชาติ ระดับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) เปนกรอบในการจดัทําเครื่องมือเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๓.3.2  กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดมาจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐาน         
การอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา ความตองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังภาพท่ี 3.๒  
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา 

ความตองการพัฒนาคณุภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 

กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๓.3.3  กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๓ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ศึกษาและวิเคราะห 
มาตรฐานการอาชวีศึกษา 

พ.ศ. 2561 
 

 

ศึกษาและวิเคราะห      
นโยบายของสํานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห  
ความตองการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห        
ความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียกับการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา   
สถานศึกษา 

 

สังเคราะหผลจากการศึกษาและวิเคราะห      
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

ประกาศใช เผยแพร และประชาสมัพันธ 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา 

 

 

 

          เห็นชอบ 

          ไมเห็นชอบ 

ส้ินสุด 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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           กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไดแก สถานประกอบการ หนวยงาน องคการสถาบันการศึกษาท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเขาทํางานหรือ
ศึกษาตอ ชุมชน ผูปกครอง ผูเรียน ครู คณาจารยของสถานศึกษา เปนตน 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจากข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ข้ันตอนท่ี 3 นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของทราบ
อยางท่ัวถึง เพ่ือนําสูการปฏิบัติ  

๓.4 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.4.1  ความสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      การจัดการศึกษาไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณหรือเปาประสงค ท่ีกําหนดไว จําเปนตองมี
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี และปจจัยท่ีสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ไดแก การวางแผน ดังนั้น
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงคท่ีสถานศึกษากําหนด 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสําคัญตอสถานศึกษา ดังนี้ 
     1. เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     2. ผู มีสวนเ ก่ียวของท้ังผูบริหาร ครู  คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับรูและเขาใจในทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.4.2  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแสดงความสัมพันธกันดังภาพท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศน (Vision) 

2. พันธกิจ (Mission) 

3. กลยุทธ (Strategy) 

4. แผนงาน โครงการ (Initiative) 

ภาพท่ี 3.4 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๓.4.3  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

           การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะตองจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ บนพ้ืน
ฐานขอมูลของสถานศึกษา ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ  แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนครอบคลุม
ทุกกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับ
การจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 3.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

       กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือสรุปประเด็นความตองการ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละมาตรฐาน และวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา  
ซ่ึงนิยมใชหลักการการวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา (SWOT  Analysis) เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ท่ีจะมีผลกระทบตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะหสภาพการณของสถานศกึษา 

เริ่มตน 

จัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณา 
 

           เห็นชอบ 

         ไมเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ภาพท่ี 3.5 แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

สิ้นสุด 

ประกาศใชและนําสูการปฏิบัต ิ
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       ข้ันตอนท่ี 2  นําผลจากการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
       ๑) วิสัยทัศน (Vision) เปนความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๒) พันธกิจ (Mission) เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังท่ีกําหนดไวประสบ
ความสําเร็จ โดยในแตละพันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจนั้น 
        ๓) กลยุทธ (Strategy) เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว 
        ๔) แผนงาน โครงการ (Initiative) เปนการกําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานท่ีจะตองทํา 
เพ่ือใหพันธกิจและกลยุทธท่ีกําหนดไวประสบความสําเร็จ 
            ข้ันตอนท่ี 3  นํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  
             ข้ันตอนท่ี ๔  สถานศึกษานําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง และนําสูการปฏิบัติ 

 3.4.4  องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1)  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  
 1.1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  

 1.2) ขอมูลดานบุคลากร 
1.3) ขอมูลดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 

  1.4) ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
  1.5) ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

1.6) ขอมูลดานงบประมาณ 
2)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1) วิสัยทัศน 
3.2) พันธกิจ 
3.3) กลยทุธ 
3.4) แผนงาน โครงการ 

  4)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       4.1) การสรางความเขาใจกับบุคลากรของสถานศึกษา 
       4.2) การมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษา 
       4.3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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 5)  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  5.1) การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน 
       5.2) การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผนหรือ
ปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพท่ีกําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีจัดเตรียมไว 
       5.3) การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

 3.4.5  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนํามา
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด โดย
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1) คํานํา 
  2) คําชี้แจง 
  3) สารบัญ 
  4) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 
  5) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6) ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  8) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  9) ภาคผนวก 
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3.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑) สรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการ
ปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพ่ือใหทราบวัตถุประสงค และแนวทางการปฏิบัติงาน 
           2) มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมายของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3.6.๑  หลักการและความสําคัญของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนข้ันตอนหนึ่งของระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปน
การประเมินตนเอง (Self - Evaluation)  โดยบุคลากรภายในของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมเพ่ือตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนประจําทุกป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จะเปนภาพสะทอนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

         3.6.๒  วัตถุประสงคของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  1) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา 
   3) เพ่ือนําผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.6.3  ข้ันตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ข้ันตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีข้ันตอนในการดําเนินการ
ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน 
 ข้ันตอนท่ี 2  การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผน
หรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพท่ีกําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีจัดเตรียมไว 
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 ข้ันตอนท่ี 3  การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

๓.7 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.7.๑  ความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ไดระบุสาระสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของกับ
สถานศึกษาไววา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผน         
ท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จะเปนเสมือนภาพสะทอนความสําเร็จในการดําเนินการของแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนแนวทางในการ
ดําเนินการปรับปรุงและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงสามารถ
แสดงกระบวนการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไดดังภาพท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.6 แสดงความสัมพันธของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                กับการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.7.2  วัตถุประสงคของการตดิตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      1) เพ่ือสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
      2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 3.7.3  ข้ันตอนการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1  สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้ันตอนท่ี 2  สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้ันตอนท่ี 3  สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการ สรุปผลการติดตามการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดําเนินการ                         

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

พิจารณาผล          

การประเมิน 

ปรับปรุงและพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
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๓.8 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 

      ๓.8.๑  ความสําคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ มาตรา 
๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 กําหนดใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา  รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําปเปนภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 

 ๓.8.๒  วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
   เพ่ือรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๑)  เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3) เพื่อใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

    ๓.8.๓  กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
  กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนการรวบรวมและสรุปผล ซ่ึงเปน
ข้ันตอนตอเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผล      
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพท่ี ๓.๗ 
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ภาพท่ี ๓.๗ แสดงกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
                      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  จากกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการในแตละข้ันตอน ดังนี้  
           ๑) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน หมายถึง การรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๒) การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็น
การประเมิน หมายถึง การนําขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาจําแนก เพ่ือสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 
            ๓) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ซ่ึงสถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  โดยใชภาษาท่ีอานเขาใจงาย นําเสนอท้ังขอมูล           
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน  

วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
และเปาหมายของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  

รวบรวมผลการประเมินการปฏิบัตงิาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน  

 

เริ่มตน 
 

สิ้นสุด 
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              ๔) จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พรอมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน   

 ๓.8.๔  องคประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) บทสรุปสําหรับผูบริหาร  เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
          ๒) ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย 
    ๒.๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก ท่ีตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
   ๒.๒) แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
        ๒.๓) ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของ
สถานศึกษา ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ี ดานงบประมาณ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
   ๒.๔) ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 
   ๒.๕) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
       ๒.๖) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน  ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา 
    ๒.๗) การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
  ๓) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   4.1) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
ท้ังผลผลิต ผลลัพธ และผลสะทอน 
   4.2) จุดเดน หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จหรือผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา 
   ๔.3) จุดท่ีควรพัฒนา หมายถึง ประเด็นท่ีสถานศึกษาควรนํามากําหนดแนวทางหรือ
วิธีดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๔.4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาควร
ดําเนินการในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 5) ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) เปนการนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมินท่ีมีความโดดเดน สามารถเปนแบบอยางสําหรับสถานศึกษาอ่ืน 
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
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 ๓.8.5  แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
       รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 

1) คํานํา 
2) คําชี้แจง 
3) สารบัญ 
4) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
5) ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
6) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8) ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
9) ภาคผนวก  
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“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 



 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
    

 

 เนื่องดวยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยยกเลิกกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐาน        
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐาน             
การอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ท่ีกําหนดวา “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน          
ท่ีกําหนดไว” 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ กันยายน      
พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ดังตอไปนี้คือ 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
         การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
         ๑.๑ ดานความรู  
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ         
แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 

/1.2 ดานทักษะ... 
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          ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ         
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี เนนผู เรี ยนเปนสํ า คัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา                    
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน        
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
      ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

      สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน            
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม      
ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับ               
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน        
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน      
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ    
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ  
ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

/มาตรฐานท่ี 3... 
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 มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
      ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
        สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
        สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
      
 



ภาคผนวก ค 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัย .......................................... 

อาชีวศึกษาจังหวัด .................................. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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สวนที่ 1 
ขอมูลปจจบุันของสถานศกึษา 

 
 

1.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.๒ ขอมูลดานบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.๓ ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.๔ ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.๕ ขอมูลดานอาคารสถานท่ี   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.๖ ขอมูลดานงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 



 
 

 
 

สวนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 
 

(คําอธิบายมาตรฐานท่ี 1) .................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ดานความรู 
 (คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 1.1) .................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 1.๒) ..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 1.3) ..................................................................................................... 

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

(คําอธิบายมาตรฐานท่ี 2) .................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 2.1) ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 2.๒) ...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

2.3  ดานการบริหารจัดการ 
(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 2.3) ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 2.4) ...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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(คําอธิบายมาตรฐานท่ี 3) .................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 3.1) ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
3.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 (คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 3.๒) .................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   



 
 

 
 

สวนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.๑ วิสัยทัศน (Vision) 
หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
วิทยาลัย............................... กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัย...........................ไวดังนี้ 
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......”  

3.2 พันธกิจ (Mission) 
หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังท่ีกําหนดไวประสบความสําเร็จ โดยในแตละ

พันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจ   
วิทยาลัย............................... กําหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 2 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 3 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 4 ………………………………………………………………………………………………………………...... 

3.3 กลยุทธ (Strategy) 
หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว 
วิทยาลัย............................... กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้ 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
1.  1.  

2.  
3.  

2.  1.  
2.  
3.  

  

หมายเหตุ  :  สถานศึกษากําหนดกลยุทธใหครบถวนทุกพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัย............................................ ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

พันธกิจท่ี 1  ....................................................... 
1. วัตถุประสงค 

1.1  เพ่ือ....................... 
1.2  เพ่ือ....................... 

 2. กลยุทธ 
       พันธกิจท่ี 1 .................................................. มีจํานวน ......... กลุยทธ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธท่ี 1  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
        2.1.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
  2.2 กลยุทธท่ี 2  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
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        2.2.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 

พันธกิจท่ี 2  ....................................................... 
1. วัตถุประสงค 

1.1  เพ่ือ....................... 
1.2  เพ่ือ....................... 

 2. กลยุทธ 
       พันธกิจท่ี 2 .................................................. มีจํานวน ......... กลุยทธ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธท่ี 1  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
        2.1.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
  2.2 กลยุทธท่ี 2  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
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        2.2.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
 หมายเหตุ  :  สถานศึกษากําหนดพันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ใหครบถวนทุก  
พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด 



 
 

 
 

 

 3.4 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 

 พันธกิจท่ี 1 ................................................... 
 เปาประสงค ................................................... 
 กลยุทธท่ี 1 ................................................... 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1     

2     

3     
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ภาคผนวก 
 

ก) ขอมูลประกอบการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) .............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา ........... 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา ……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย………………………….......……… 

อาชีวศึกษาจังหวัด………………………………. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



คํานํา 
 

- ความสําคัญของการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง   
 (ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48) 
- วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง 
 (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) 
- กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
- ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง 
 

 รายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ ไดแก  
  1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
  2. ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  5. ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) มีประโยชนอยางไรบาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

คํานํา 
คําช้ีแจง 
สารบัญ  
สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร…………………………………………………………………………………………………………….………. 
สวนท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………..……….. 
สวนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………..………. 
สวนท่ี ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา……………….…………………………………...…….. 
สวนท่ี ๕ ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)………………………………………..……………………....……… 
สวนท่ี 6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา................................................................. 
ภาคผนวก 

ก) ................................................................................................................................................................... 
ข) ...................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

 เปนการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา พรอมท้ังผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)  
 เปนการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย  
  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา  
               - การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสถานประกอบการ  
          - การจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 

๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ท่ีตั้ง  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........................………………………………… 
 

๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................………………… 
. 

๒.๓ ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของสถานศึกษา  ดาน
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานท่ี  ดานงบประมาณ และขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                     - ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
                     - ดานบุคลากรของสถานศึกษา   
                     - ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   
                     - ดานอาคารสถานท่ี   
                     - ดานงบประมาณ  
                     - ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………… 
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน  
ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา 

๒.๖.๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………… 

๒.๖.๒ ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………… 



สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        1.1 ดานความรู 
          ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 1.4   
   
 
 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จใน
การดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
       
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  
       2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
       2.3 ดานการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
        2.5   
              
 
 

 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
         สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
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        3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
          สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
        3.3   
   
 
เกณฑการประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย.......................................อางอิงเกณฑ 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 5 ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ  5 ดีเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ  ๔   ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ  ๓ ดี 
 ระดับคุณภาพ  ๒ พอใช 
 ระดับคุณภาพ  ๑ ตองปรับปรุง 
 หมายเหตุ  :  เกณฑการประเมินคุณภาพในแตละประเด็นการประเมิน  สถานศึกษาเปนผูกําหนด 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 



สวนที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
๔.๑.๑ ดานความรู 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๑  ดานความรู ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.๑.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๒  ดานทักษะและการประยุกตใชผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ............. (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  
พอใช ตองปรับปรุง) 
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๔.๑.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 
 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๓  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับคุณภาพ..........       
(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๔.2.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๒.๑  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาอยูในระดับคุณภาพ....... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรงุ) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  
พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.3  ดานการบริหารจัดการอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรปุคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยูในระดับคุณภาพ... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง) 

๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
๔.3.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 
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๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 3.๑  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม   
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรปุประเด็นการประเมินท่ี ๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ..........
(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา......................................... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

 หมายเหตุ : สถานศึกษานําเสนอผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงลําดับให
ครบถวนในทุกมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๕ 
ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 
 

สถานศึกษานําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงควรประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก หลักการเหตุผลหรือความสําคัญ
และความเปนมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการดําเนินการ และผลการดําเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดข้ึน 
          สถานศึกษานําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงควรประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก หลักการเหตุผลหรือ
ความสําคัญและความเปนมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการดําเนินการ และผลการดําเนินการหรือ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

สวนที่ 6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางไร 

 .................................………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก 
 

- อางอิงท่ีไดรับรางวัลตาง ๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ของการอางอิงในแตละประเด็น 
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| คู่มือการจัดท า 
รายงานการประเมินตนเอง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คูมือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR)  



 
 

คูมือการจัดทํารายงานผลการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา ……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย………………………….......……… 

อาชีวศึกษาจังหวัด………………………………. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 



คํานํา 
 

สาระสําคัญของคํานําควรประกอบดวย 
1. ความสําคัญของการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

หมวด 6 มาตรา 48) 
 2. วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ. 2561) 
 3. กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 4. ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจง 
 
  คําชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดวยการสรุปสาระท่ีสําคัญ ไดแก 
  1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
  2. ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  6. แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
     

   หนา 
คํานํา             ก 

คําช้ีแจง            ข 

สารบัญ             ค 

สวนท่ี ๑  บทสรุปสําหรับผูบริหาร          1 
สวนท่ี ๒  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา          2 
สวนท่ี ๓  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         4 
สวนท่ี ๔  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     7 
สวนท่ี 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 24 
             ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
สวนท่ี 6  แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             36 

ภาคผนวก 
  ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
  ข. รางวัลท่ีสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
  ค. เอกสาร หลักฐาน ท่ีใชอางอิง 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
     

      หนา 

ผลการประเมินรายดานและภาพรวม  ( ปวช. และ หรือ ปวส. และ หรือ การฝกอบรมวิชาชีพ ) 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 24 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนก   25 

    เปนรายการประเมิน 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนก   26 

    เปนรายการประเมิน 
ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน   27 
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน   28 
ตารางท่ี 6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน     29 

ผลการประเมินรายดานและภาพรวม  ( เฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ) 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 30 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนก   31 

    เปนรายการประเมิน 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนก   32 

    เปนรายการประเมิน 
ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน   33 
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน   34 
ตารางท่ี 6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน     35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง           
ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
ประกอบดวย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์   
1.2 จุดเดน   
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสถานประกอบการ 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) ไดแก  

4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
4.2 วัตถุประสงค 
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 
4.4 วิธีการดําเนินงาน 
4.5 ผลการดําเนินงาน 
4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

๒.๑  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก  
       2.1.1  ท่ีตั้ง            
       2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป          
       2.1.2  การจัดการศึกษา            
       2.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา                       
 

๒.๒  แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…… 
. 

๒.๓  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ไดแก  
       2.3.1  ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
       2.3.2  ดานบุคลากรของสถานศึกษา   
       2.3.3  ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   
       2.3.4  ดานอาคารสถานท่ี   
       2.3.5  ดานงบประมาณ  
       2.3.6  ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

๒.๔  ปรัชญา  อัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒.๕  วสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..........................……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒.๖  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานผล           
การประเมินตนเอง  
       2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา          
       2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา        
       2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        1.1  ดานความรู 
          ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
         1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
          1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 1.4  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
   
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
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สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด      
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใชหลักสูต รฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล อง กับความต องการของผู เ รี ยน  ชุมชน                       
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
       2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
       2.3  ดานการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ      
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
        2.5  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
               
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
         สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ     
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
        3.2  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
          สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
        3.3  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐานท่ี ๔ (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)....................................................................   



สวนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

     1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
1.1.2) เชิงคุณภาพ   :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
1.1.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 

 ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดแูลและแนะแนวผูเรียน  
     1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

                                     1.2.1) เชิงปริมาณ   :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปน 
           ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ 
                              หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

1.2.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
   ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
   ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     1.3.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                งานวิจัย 
                                     1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     1.3.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                         ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
  เผยแพร 
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     1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    1.4.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
                                    1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

 ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
     1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

 1.5.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                    1.5.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                    1.5.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

 ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

                                    1.6.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    1.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    1.6.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                        ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

     1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
            1.7.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                       มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      1.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ      
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    1.7.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
 ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                      ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     1.8) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
            1.8.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ...................................................... 
      1.8.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ...................................................... 
      1.8.3) ผลสะทอน   : ระบุ...................................................... 
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    2) ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

     2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
 2.1.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
        ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  
     2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

                                    2.2.1) เชิงปริมาณ     :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปน 
            ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                  2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ 
                               หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                    2.2.2) เชิงคุณภาพ     :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

      2.2.3) ผลสะทอน      :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
     ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
     ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

     2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     2.3.1) เชิงปริมาณ    :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                 งานวิจัย 
                                     2.3.2) เชิงคุณภาพ   :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                 งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     2.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                          ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
       งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
                 เผยแพร 

     2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    2.4.1) เชิงปริมาณ    :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

      2.4.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
            2.4.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                   ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน      
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    2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
            2.5.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

                                     2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                     2.5.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                 ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                                    2.6.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    2.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    2.6.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                       ยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
              ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                   2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

            2.7.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                       มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      2.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ    
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    2.7.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                 ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
     มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     2.8) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
            2.8.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ...................................................... 
      2.8.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ...................................................... 
      2.8.3) ผลสะทอน   : ระบุ...................................................... 
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        3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์      
ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ        
ท่ีพึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

     3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
      3.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
      3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
      3.1.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
      ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  
     3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
      3.2.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค

      3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
                                        หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. 
      3.2.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
      ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม   
      จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                                    3.3.1) เชิงปริมาณ  :  1. จาํนวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ 
                            หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
               2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ 
                             การประกอบอาชีพอิสระ 
                                    3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

      3.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
  ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
  ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

     3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     3.4.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                งานวิจัย 
                                     3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                         ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
                เผยแพร 
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     3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    3.5.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

      3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
            3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                  ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน      
     3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
            3.6.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

                                     3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                     3.6.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                   ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                                    3.7.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                 ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    3.7.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                        ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
               ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                   3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

            3.8.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                        มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                        ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ 
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    3.8.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                  ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
      มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                        ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                                    3.9.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

      3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
                                    3.9.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
    3.10) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

            2.8.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ...................................................... 
      2.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ระบุ...................................................... 
      2.8.3) ผลสะทอน   :  ระบุ...................................................... 

๔.๑.2 จุดเดน  
     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.๑.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา        

ท่ีพึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    
ตามบริบทของสถานศึกษา   
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๔.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

                   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
               ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

                     1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                 สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

         1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม      

                         1.2.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
      สมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

 หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
      สมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

           หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                 สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน 
                         ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือ 
      กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม      
                  1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
      1.3.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
      1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ 

          ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                  1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน        

การจัดการเรียนการสอน      
                         1.4.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน 
                                                    ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
      1.4.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                                                    ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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        1.4.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
       คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ           
                                                      และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน      

         1.5) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
       1.5.1) เชิงปริมาณ   : ระบุ................................................................ 
       1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ................................................................ 
       1.5.3) ผลสะทอน   : ระบุ................................................................ 

    2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด 
การอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้   

     2.๑) การจัดการเรียนการสอน 
      2.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

                                                               2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                                                               3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
                                                                   ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
                                                               4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง    

                                                 การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ 

                                                        แกปญหาการจัดการเรียนรู 
      2.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
     ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    2.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

                                                               2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน 

                                                                   และรายวิชาเปนปจจุบัน 

                                                               3. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี 

                                                                   บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

                                                               4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจ 

                                                                   ในการเรียน 

                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน 
                                                        และดานอ่ืน ๆ 
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                 2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
       2.2.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
        ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 

     2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
       2.3.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                      ในการจัดการเรียนการสอน 
       2.3.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต 
                                                      ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
       2.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
       ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัด 

  การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
         2.4) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

       2.4.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ................................................................ 
       2.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ................................................................ 
       2.4.3) ผลสะทอน  : ระบุ................................................................ 

  3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

   3.๑) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      3.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม 

                                                                    การพัฒนาวิชาชีพ 
                                                                2. จาํนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  
                                                                    12 ชั่วโมงตอป 
                                                                3. จาํนวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                    วชิาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                4. จาํนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                    วชิาชีพ 

                                                     5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                         การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
      3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      3.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
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3.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       3.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
                 3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       3.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
       การบริหารสถานศึกษา 

  3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       3.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ 
                                                      ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
                3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
                                                      สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      3.3.3) ผลสะทอน    :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                          สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

  3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                     2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
               3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
               การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      3.5.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
               การจัดการเรียนการสอน 
               3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                    การสอน 
      3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ 

     ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
   3.6) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

      3.6.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานท่ีไดรับ 
     การพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
               3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
                                                    โรงฝกงานหรืองานฟารม  
      3.6.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของเขามาใชบริการ 

                               อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  
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  3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
      3.7.1) เชิงปริมาณ  :  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา   

            การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ  
            ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนา 
            อยางตอเนื่อง  

      3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      3.7.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
      3.8.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
                         3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

     3.8.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอของผูใชบริการท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

      3.9.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 
                                                    และสถานศึกษา 
      3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช 
                                                     งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      3.9.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

              เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      3.10.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                       ในการจัดการเรียนการสอน 
      3.10.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
     3.10.3) ผลสะทอน  :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                            เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

               3.11) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
      3.11.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ.......................................................... 
      3.11.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ.......................................................... 
      3.11.3) ผลสะทอน  : ระบุ.......................................................... 
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  4) ดานนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัด               
การอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

  4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                     2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
               4.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
               การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      4.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร 
               เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
               4.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                     การสอน 
      4.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 

     การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
       4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                   4.3.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

     4.3.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชมุชนและจิตอาสา  
                                   4.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
       4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      4.4.1) เชิงปริมาณ   :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 
                                                     และสถานศึกษา 
      4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช 
                                                    งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      4.4.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

              เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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       4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
      4.5.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                     ในการจดัการเรยีนการสอน 
      4.5.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว 
                                                     สูงในการจัดการเรียนการสอน 

     4.5.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                           เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
        4.6) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

      4.6.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ.......................................................... 
      4.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ.......................................................... 
      4.6.3) ผลสะทอน  : ระบุ.......................................................... 

 
๔.2.2 จุดเดน  

     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา            
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา  

๔.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัด   

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา  
๔.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา   
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
     ๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน       
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
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    1.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม 

                                                                   การพัฒนาวิชาชีพ 
                                                               2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  
                                                                   12 ชั่วโมงตอป 
                                                               3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                   วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                                                               4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                   วิชาชีพ 

                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                        การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      1.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอสมรรถนะของครูผูสอน 

    1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
                1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
      1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
      การบริหารสถานศึกษา 

    1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      1.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ 
                                                     ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  

                                   1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
                                                               สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   

      1.3.3) ผลสะทอน   :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                         สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

    1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      1.4.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
               การจัดการเรียนการสอน 
               1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                     การสอน 
      1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ 
      ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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    1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                    1.5.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

      1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจติอาสา  
                                    1.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
       1.6) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

      1.6.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ.................................................... 
      1.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ....................................................  

              1.6.3) ผลสะทอน  :  ระบุ.................................................... 
 

   2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน   
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

    2.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                    2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
               งานวิจัย 
                                    2.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
              งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                    2.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                       ยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
    งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
              เผยแพร 

    2.2) การจัดการเรียนการสอน 
     2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

                                                               2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                                                               3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
                                                                   ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
                                                               4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง    

                                                 การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ 
                                                        แกปญหาการจัดการเรียนรู 
      2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      2.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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        2.3) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
      2.3.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ.................................................... 
      2.3.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ....................................................  

               2.3.3) ผลสะทอน  :  ระบุ.................................................... 
๔.3.2 จุดเดน  

     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือใน       
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   

๔.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   
                ๔.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือใน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 

 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม  
       สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5  ดาน 25 ขอ
การประเมิน  ดังนี้ 
      5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
               การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ        
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

               
ขอที่ 

  
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คานํ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน    2  
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค    2  
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ   
  3  

4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  3  

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ    2  
6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี   20  
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
  3  

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา   15  
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =        ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
250 

 …….x 100 
     250 
= ……...... 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
    ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                 
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
อยางเปนระบบ 

  2  

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  3  

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู      
การปฏิบัติ 

  2  

 2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู       
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

  3  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

50 
 ..........x 100 
    50 
= ……………... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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     5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู    ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว  ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ครผููสอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน   5  
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   3  
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   2  

2. ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   5  

 2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

100 
 ......x 100 
    100 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.1.4 ดานการมีสวนรวม 
             สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีไดจาก
การประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   6  
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   2  
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ......x 100 
     50 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.1.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  2  

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   2  
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   2  
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  2  

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ….........x 100 
50 

= ……………… 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
     สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน 
                

ท่ี 
  

ดานการประเมิน คาน้ําหนัก 
 (100) 

คะแนน 
ท่ีไดจากการประเมิน

แตละดาน 

 
รอยละของคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดาน x นํ้าหนักคะแนนของดาน) 

คะแนนรวมของดาน 

 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50  ………….. x 50 
      250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10  ………….. x 10 
      50 

3 ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

20  ………….. x 20 
      100 

4 การมีสวนรวม 10  ………….. x 10 
      50 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10  ………….. x 10 
      50 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม   
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี              (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

              กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 
 
 

 

 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 
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5.2 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
      สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 21 ขอการประเมิน ดังนี้ 
              5.2.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
                        การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน    10  
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    10  
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ   
  5  

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ    5  
5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา   20  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

250 
 .........x 100 
     250 
= ..……......... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                 
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.2.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
อยางเปนระบบ 

  2  

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  3  

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
สูการปฏิบัต ิ 

  2  

 2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

  3  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

50 
 ..........x 100 
    50 
= ……………... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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     5.2.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย     
ท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ครผููสอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน   5  
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   3  
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   2  

2. ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   5  

 2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

100 
 ......x 100 
    100 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.2.4 ดานการมีสวนรวม 
             สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
                

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   5  
2 การบริการชุมชนและจิตอาสา   5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ......x 100 
     50 
= …………… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 
 

    5.2.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  2  

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   2  
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   2  
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  2  

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ….........x 100 
50 

= ……………… 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.2.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
      สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน 
                

 
ท่ี 

  

 
ดานการประเมิน 

 
คาน้ําหนัก 
 (100) 

 

ท่ีไดจากการ 
ประเมินแตละดาน 

 
รอยละของคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดาน x นํ้าหนักคะแนนของดาน) 

คะแนนรวมของดาน 

 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50  ………….. x 50 
      250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

10  ………….. x 10 
      50 

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20  ………….. x 20 
      100 

4 การมีสวนรวม 10  ………….. x 10 
      50 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10  ………….. x 10 
      50 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม   
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี              (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

              กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 
 
 

 

 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 



สวนที่ 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 

ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายใน         
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ภาคผนวก 
 

               ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
         ข. รางวัลท่ีสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
               ค. เอกสาร หลักฐาน ท่ีใชอางอิง 

                



ภาคผนวก ก 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
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