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กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 หมวดที่ 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา (ข้อ 19 – 29) 
  ส่วนที่ 3 การอุดมศึกษา 
 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพภายนอก 

 



การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 
1. การประเมินคุณภาพภายใน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

เพ่ือรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

 
1. การประเมินคุณภาพภายนอก 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

โดย สมศ. 
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 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555 
ส่วนที ่1 การจัดการอาชีวศึกษา 

ผู้เรียน ปวช. ปวส. 
ม.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษา         
9 ตัวบ่งช้ี 

ม.2 ด้านหลกัสูตร             
และการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา     5  ตัวบ่งช้ี 

ม.3 ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา       12   ตัวบ่งช้ี 

ม.4 ด้านการบริการวชิาการ
และวชิาชีพ        1   ตัวบ่งช้ี 

ม. 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลโลก  4  ตัวบ่งช้ี 

ม.5 ด้านนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวจัิย       2  ตัวบ่งช้ี 

ม.7 ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา              

2 ตัวบ่งช้ี 



 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555 
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวชิาชีพ 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.1 ระดับคุณภาพ 
ในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลกัสูตร
วชิาชีพระยะส้ัน 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.2 ระดับคุณภาพ 
ในการใช้และพฒันาหลกัสูตร 
ฐานสมรรถนะรายวชิา 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของชุมชน สถานประกอบการ 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.3 ระดับคุณภาพ
ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวชิา 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.5 ระดับคุณภาพ 
ในการระดมทรัพยากรในการจัด 
การฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพ 
ระยะส้ัน 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.4 ระดับคุณภาพ 
ในการฝึกอบรมหลกัสูตร
ระยะส้ัน 

 
ตัวบ่งช้ีที ่  8.6  ร้อยละของ
ครูผู้สอนหลกัสูตรวชิาชีพ
ระยะส้ันทีไ่ด้รับการพฒันา 

 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.7 ระดับคุณภาพ 
ในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.10 ระดับความพงึ
พอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ทีม่ีต่อการน าความรู้ ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมตามหลกัสูตรเทยีบกบั
แรกเข้า 

ตัวบ่งช้ีที ่  8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะ
ส้ันทีม่ีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึน้ไป 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2555 

อุดมการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 



มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2555 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 

ส่วนที่ 1  
การจัดการ
อาชีวศึกษา 

ส่วนที่ 2  
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    
9 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  5  ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 12 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 2 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 4 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ   
ระยะสั้น 10 ตัวบ่งช้ี 



ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ลงวันที่  1  สิงหาคม  2555 

หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 



แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 3 

ประเด็นการพิจารณา 

ปริมาณ คุณภาพ + ปริมาณ ขั้นตอน องค์ประกอบ 



แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 3 

ประเด็นการพิจารณา ตัวบ่งชี้ 

ปริมาณ 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

7.2 8.6 8.8 8.9 

คุณภาพ + ปริมาณ 1.2 1.9 2.2 8.3 8.7 8.10 

ขั้นตอน 2.1 3.2 3.3 3.6 7.1 8.1 8.2 

องค์ประกอบ 2.3 2.4 2.5 3.1 3.4 3.5 3.7 

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4.1 5.1 

5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 8.4 8.5 

สรุปประเด็นการพิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี ้



แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 3 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

เจาะลึก           ละเอียด เชื่อมโยง    



แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 3 

เกณฑ์การตัดสิน 

1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน          

2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

3 คะแนน พอใช้    

4 คะแนน ดี    

5 คะแนน ดีมาก    



เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 9 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  5  ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 12 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 2 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
                 พลโลก 4 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ตัวบ่งชี ้

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 10 ตัวบ่งช้ี 



จุดเด่นของเกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

1. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน  
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

2. การตัดสินผลการด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ พิจารณาจากภาพรวม 
ของสถานศึกษาแต่ต้องมีข้อมูลหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ในระดับสาขาวิชา สาขางาน 

3. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ต่างๆ ชี้จุดเด่น จุดด้อย 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้ถึงระดับสาขางาน  

4. มีสิ่งจูงใจให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ 
ให้ถึงเกณฑ์การตัดสินระดับสูงสุดคือ 5 คะแนน ดีมาก 



สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

ต้องแสวงหาจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 

ความส าเร็จ 

ของระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ทุกระดับ 

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องมีและใช้ข้อมูลที่เป็นจริง 

บุคลากรในสถานศึกษา 

และหน่วยงานต้นสังกัด 

ต้องรู้และเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องน าผลจากการประเมินคุณภาพ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



หน้าที่ส าคัญ 
ของผู้ประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสงักัด 

เพื่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและข้อมูลของตัวบ่งชี้ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาของตัวบ่งชี้ 

3. พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนดของตัวบ่งชี้ 

4. ชี้จุดเด่น  จุดด้อย และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งชี้ 

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ต่างๆ ชี้จุดเด่น จุดด้อย  
    และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 



ข้อคิดเห็น 
ในการคัดเลือกผู้ประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

3. ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

4. ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐาน 
   การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

5. ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการบริหารสถานศึกษา 

6. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ถูกต้อง 

7. ต้องมีความกล้าชี้จุดด้อยและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ไม่รู้...ไม่ชี้... 



สวัสด ี


