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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 26 ตัวชี้วัด ดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึง
ประสงค์
คาอธิบาย
กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ เป็นกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้
เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละ
ระดับกำรศึกษำ และมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นประเมิน
1.1 ด้านความรู้

1.2 ด้านทักษะ
และการ
ประยุกต์ใช้

1.3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่1.1.1 รอยละของผูสำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดเทียบกับจำนวน
ผูเรียนแรกเขำของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่1.1.2 ระดับคุณภำพของผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ
ตัวชี้วัดที่1.1.3 รอยละของผูเรียนที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ
ตำมโครงสรำงหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่1.1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่คำคะแนน
เฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่1.2.1 รอยละของผูเรียนที่ประสบควำมสำเร็จสูกำรเปนผู
ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ เทียบกับจำนวนผูเรียนกลุ
มเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระ หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะผูประกอบกำร
อำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมินที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำกำหนด
ตัวชี้วัดที1่ .2.2 ระดับคุณภำพของผลงำนของผูเรียนดำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัย
ตัวชี้วัดที่1.2.3 รอยละของผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศ
นียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ผำนมำ มีงำนทำในสถำนประกอบ
กำร หนวยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต
อเทียบกับผูสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในป
กำรศึกษำที่ผำนมำ
ตัวชี้วัดที่1.3.1 รอยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยไดรับผลกำรประเมินเปนองคกำร
มำตรฐำนดีเดนระดับภำค หรือองคกำรมำตรฐำนดีเดนระดับชำติ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีครูที่มีคณ
ุ วุฒิ
กำรศึกษำและจำนวนตำม
เกณฑ์ ที่กำหนด ใช้
หลักสูตรฐำนสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำย
สำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่
กำกับดูแลสถำนศึกษำ

ประเด็นประเมิน
2.1 ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด2.1.1 ระดับคุณภำพกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
อยำงเปนระบบ
ตัวชี้วัด2.1.2 ระดับคุณภำพกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม

2.2 ดานการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัด 2.2.1 ระดับคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัด 2.2.2 ระดับคุณภำพกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกู ำร
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

2.3 ดานการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที2่ .3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที2่ .3.2 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที2่ .3.3 ร้อยละในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
ตัวชี้วัดที่2.3.4 ระดับคุณภำพของอำคำรสถำนที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม
ตัวชี้วัดที่2.3.5 ระดับคุณภำพของระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
ตัวชี้วัดที่2.3.6 ระดับคุณภำพของแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร
ตัวชี้วัดที่2.3.7 ร้อยละของระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช
งำนดำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัดที่2.3.8 ร้อยละในกำรเขำถึงระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน

2.4 ดานการนา
นโยบายสูการ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที2่ .4.1 ระดับคุณภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่2.4.2 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบขอมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
กำรสรำงสังคมแหง
กำรเรียนรู
คาอธิบาย
สถำนศึกษำรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน องคกร
ตำง ๆ เพื่อสรำงสังคม
แหงกำรเรียนรูมีกำร
จัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งำนสรำง
สรรค งำนวิจัย

ประเด็นประเมิน
3.1 ดานความ
รวมมือในการ
สรางสังคมแหง
การเรียนรู

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่3.1.1 ระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
ตัวชี้วัดที่3.1.2 ระดับคุณภำพกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดที่3.1.3 ระดับคุณภำพกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ

3.2 ดานนวัต
กรรม สิ่ง
ประดิษฐงาน
สรางสรรค
งานวิจัย

ตัวชี้วัดที่3.2.1 ระดับคุณภำพของผลงำนของผูเรียนดำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัย โดย
สถำนศึกษำรวมมือและนำไปใช้กับบุคคล ชุมชน องคกร
ตำง ๆ
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มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 26 ตัวชี้วดั ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้
มีทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
คาอธิบาย ผูสำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตำง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสำขำวิชำที่เรียน หรือทำงำน โดยเนนควำมรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแตละ
ระดับกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดที่1.1.1
การศึกษา

รอยละของผูสาเร็จการศึกษาทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่สาเร็จ

คาอธิบาย กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสำมำรถ
สำเร็จกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำทีห่ ลักสูตรกำหนดและลดปญหำกำรออกกลำงคัน จำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ
สำขำงำน และภำพรวมของสถำนศึกษำ
การประเมิน
รอยละของผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผูเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) แรกเขำของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ
การคานวณ
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จกำรศึกษำของรุน
X 100
ร้อยละ=
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขำของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนกำรดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถำนศึกษำ เพื่อใหผูเรียนสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรกำหนด และลดปญหำกำรออกกลำงคัน
2. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขำของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
3. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขำของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
4. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
5. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สำเร็จกำรศึกษำ
6. ผลกำรดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70–79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60–69.99
3
ดี
รอยละ 50–59.99
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ 50
1
กำลังพัฒนำ
4
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ตัวชี้วัดที่1.1.2 ระดับคุณภาพของผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ โดยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
ปรำกฏผลจำกกำรเข้ำรวม กำรประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด
หรือหนวยงำนอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนใหมีกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ
2. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดับภำค
4. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดับชำติ
5. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ
1. รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภำพมำตรฐำนระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง หรือรำงวัลอื่นๆ ไมนับรำงวัลชมเชย
2. กำรแขงขันระดับนำนำชำติหมำยถึง กำรจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงำน หรือองคกร ในระดับชำติของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมกำรจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถำนศึกษำที่จัดขึ้นเอง โดยรวมกับตำงประเทศ หรือ
เขำรวมกับสถำนศึกษำในตำงประเทศ
การตรวจสอบขอมูล
1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพในกำรเขำรวม กำร
ประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพ ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับ นำนำชำติ
2. ผลกำรประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด หรือ
เขำรวมกับหนวยงำนอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่1.1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
คาอธิบาย ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ โดยจำนวนผูเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียน
ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร วำดวย กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร เทียบรอยละกับจำนวนผูเรียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสรำง หลักสูตร จำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ โดยมี
เกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ดำนควำมรูตองไดคะแนนไมต่ำกวำรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ดำนทักษะและกำรประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวำรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผำนเกณฑประเมินทั้ง 2 ดำน จึงคิดเปนผูผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ระดับ ปวส.
- ดำนควำมรูตองไดคะแนนไมต่ำกวำรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ดำนทักษะและกำรประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวำรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผำนเกณฑประเมินทั้ง 2 ดำน จึงคิดเปนผูผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนทีผ่ ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ
ตำมโครงสรำงหลักสูตร โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ
การคานวณ
จำนวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
ร้อยละ= จำนวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
X 100
การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพเปนไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด
2. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
3. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
4. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
5. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70–79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60–69.99
3
ดี
รอยละ 50–59.99
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ 50
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่1.1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
คาอธิบาย ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) โดยจำนวนผูเรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขนึ้ ไป จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแหงชำติ
(องคกำรมหำชน) เทียบรอยละกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร จำแนกตำมระดับ
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต
คำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร โดยพิจำรณำใน
ภำพรวมของสถำนศึกษำ
การคานวณ
จำนวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลีย่ ระดับชำติขึ้นไป
X 100
ร้อยละ=
จำนวนผูเรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
2. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร
3. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 1 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
4. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
5. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ในภำพรวมของสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70–79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60–69.99
3
ดี
รอยละ 50–59.99
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ 50
1
กำลังพัฒนำ
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
คาอธิบาย ผูสำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแตละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกตใชในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยำงมี
ควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี

ตัวชี้วัดที่1.2.1 รอยละของผูเรียนที่ประสบความสาเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
คาอธิบาย ผูเรียนมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ โดยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนำผูเรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ สำมำรถประสบควำมสำเร็จ
สูกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือ สถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตำมแนวทำงกำร
พัฒนำผูประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระของ ศูนยบมเพำะผูประกอบกำรอำชีวศึกษำ ปรำกฏผลกำรประเมินศูนยบ
มเพำะผูประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำร ประเมินที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด ในระดับ
สถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ประสบควำมสำเร็จสูกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ เทียบกับจำนวน
ผูเรียนกลุมเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือมีผล กำรประเมินศูนย์
บมเพำะผูประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำกำหนด
การคานวณ
จำนวนผูเรียนที่ประสบควำมสำเร็จสูกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
X 100
ร้อยละ=
จำนวนผูเรียนกลุมเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
การตรวจสอบขอมูล
1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนำผูเรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปน
ผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือกำรพัฒนำผูเรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือ
กำรประกอบอำชีพอิสระของศูนยบมเพำะผูประกอบกำรอำชีวศึกษำ
2. จำนวนผูเรียนกลุมเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
3. จำนวนผูเรียนประสบควำมสำเร็จสูกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
4. ผลกำรประเมินศูนยบมเพำะผูประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมินทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำกำหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดำว ระดับ 2 ดำว ระดับ 3 ดำว ระดับ 4 ดำว และระดับ 5 ดำว
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯในระดับ 5 ดำว
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00–79.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 4 ดำว
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 3 ดำว
3
ดี
รอยละ 50.00–59.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 3 ดำว
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ50.00 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 1 ดำว
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับคุณภาพของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย
คาอธิบาย ผลงำนของผูเรียนดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยงำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยผลงำนของผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนดหรือเขำรวมกับหนวยงำนอื่น
หรือมีกำรนำมำใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัดระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยในสถำนศึกษำ
2. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรนำไปใชประโยชนจริงในระดับสถำนศึกษำหรือได
รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับจังหวัด
3. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรนำไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือไดรับ
รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับภำค
4. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรนำไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับ
รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับชำติ
5. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรนำไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับ
รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับนำนำชำติ
การตรวจสอบขอมูล
1. ผลกำรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ในสถำนศึกษำ
2. กำรนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถำนศึกษำ
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชำติ
3. รำงวัลกำรประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภำค
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ : รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรำงวัลอื่นๆ โดยไมนับรำงวัลชมเชย
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่1.2.3 รอยละของผูสาเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทาในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เทียบกับผูสาเร็จการศึกษาทั้งหมดในป
การศึกษาที่ผานมา
คาอธิบาย กำรมีงำนทำและศึกษำตอของผูสำเร็จกำรศึกษำ โดยผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)ทั้งหมดของปกำรศึกษำที่ผำนมำ มีงำนทำในหนวยงำนภำครัฐและเอกชน
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนควำมรูและประสบกำรณจำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ
สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ
การประเมิน
รอยละของผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ผำนมำ มีงำนทำในสถำนประกอบกำร หนวยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต
อเทียบกับผูสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปกำรศึกษำที่
ผำนมำ โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ
การคานวณ
จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ในปกำรศึกษำที่ผำนมำ ที่มีงำนทำ หรือศึกษำตอ
X 100
ร้อยละ=
จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปกำรศึกษำที่ผำนมำ
การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนกำรหรือรูปแบบในกำรติดตำมผูสำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปที่ผำนมำ
3. จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผำนมำ
4. จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปที่ผำนมำที่มีงำนทำ ประกอบอำชีพ
อิสระหรือศึกษำตอ
5. จำนวนผูสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผำนมำที่มีงำนทำ ประกอบ
อำชีพอิสระหรือศึกษำตอ
6. มีผลกำรติดตำมผูสำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนทำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำตอ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯในระดับ 5 ดำว
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00–79.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 4 ดำว
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 3 ดำว
3
ดี
รอยละ 50.00–59.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 3 ดำว
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ50.00 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดับ 1 ดำว
1
กำลังพัฒนำ

10

ผง02-2/2561

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่1.3.1 รอยละของผู้เรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ
คาอธิบาย ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค หมำยถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดำนจิตใจและ
พฤติกรรม โดยเฉพำะควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย และกำรเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำงำนรวมกับผู
อื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและรวมพัฒนำภูมิปญญำไทย มี
จิตสำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค ตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมขององคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทยในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) ปรำกฏผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมขององคกำรฯ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำกำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ
การประเมิน
1. ผูเรียนนอยกวำรอยละ 60 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำ
งำนรวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและ รวมพัฒนำภูมิ
ปญญำไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรกั ษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีกำรจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผู
เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมขององคกำรนักวิชำชีพ ในอนำคตแหงประเทศไทย (อวท.)
หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.)
2. ผูเรียนรอยละ 6๐ – 6๙.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำ
งำนรวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและ รวมพัฒนำภูมิ
ปญญำไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรกั ษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ใน
ระดับจังหวัด 18
3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำ
งำนรวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและ รวมพัฒนำภูมิ
ปญญำไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรกั ษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินเปนองคกำร มำตรฐำนดีเดนระดับกลุมจังหวัด
4. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำ
งำนรวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและ รวมพัฒนำ
ภูมิปญญำไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ใน
ระดับภำค
5. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำงำน
รวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและ รวมพัฒนำภูมิปญญำ
ไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพในอนำคต
แหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
11
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สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินเปนองคกำร มำตรฐำนดีเดนระดับภำค หรือองคกำรมำตรฐำนดีเดนระดับ
ชำติ
การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนผูเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงคประกอบดวย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตยและ
เสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ทำงำนรวมกับผูอื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผูนำ กลำแสดงออก ภูมิใจ
ในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและรวมพัฒนำภูมิปญญำไทย มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม
3. หลักฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค
4. ผลงำนหรือผลกำรประเมินตำมเกณฑกำรประเมิน
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถำนศึกษำมีครูที่มีคณ
ุ วุฒิกำรศึกษำและจำนวนตำมเกณฑ์ ทีก่ ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำร
ประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาอธิบาย สถำนศึกษำใชหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคลองกับควำมตองกำรของผูเรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร ตลำด
แรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำใหม หรือกลุมวิชำเพิ่มเติมใหทันตอกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และควำมตองกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมรวมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำนที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ มีกำรสงเสริมให
สำขำวิชำหรือสำขำงำนไดรับกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที2่ .1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรศึกษำควำมตองกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรอยำงตอเนื่อง ในกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร
3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในสำขำงำนหรือรำยวิชำรวมกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอำชีพสอดคลองกับกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและควำมตองกำรของตลำดแรงงำน
4. สถำนศึกษำมีกำรใชหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ไดจำกกำรพัฒนำ
5. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ไดจำกกำรพัฒนำอยำงตอเนื่อง
การตรวจสอบขอมูล
1. ผลกำรศึกษำควำมตองกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. กำรมีสวนรวมของสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะของสถำนศึกษำ
3.. มีหลักสูตรฐำนสมรรถนะทีส่ อดคลองกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมตองกำรของตลำดแรงงำน
4. มีกำรใชหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
5. มีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงอยำงตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคานวณ

ร้อยละ=

จำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรฯ
จำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนทั้งหมด

X 100

การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
2. จำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง
รำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00–79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00–59.99
นอยกวำรอยละ50.00

คำคะแนน
5
4
3
2
1

14

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีครูที่มคี ุณวุฒิกำรศึกษำและมีจำนวนตำมเกณฑที่กำหนด ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนระบบตอเนื่อง
เพื่อเปนผูพรอมทั้งดำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเขมแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผูเรียนเป
นสำคัญ ตอบสนองควำมตองกำรของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ แตละระดับ
กำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม
สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
- การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
คาอธิบาย สถำนศึกษำสงเสริม สนับสนุนใหครูผสู อนจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและ นำ
ไปใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษ ที่ 21

ตัวชี้วัดที่2.2.1 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
การประเมิน
1. ครูผสู อนมีกำรวิเครำะหหลักสูตรรำยวิชำ เพื่อกำหนดหนวยกำรเรียนรูที่มงุ เนนสมรรถนะอำชีพ
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดรูปแบบกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบตั ิและกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรูที่หลำกหลำย
เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดกำรใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรูที่เหมำะสม
และนำมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ดวยรูปแบบวิธกี ำรที่
หลำกหลำย
การตรวจสอบขอมูล
1. ครูผสู อนวิเครำะหหลักสูตรรำยวิชำ
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดรูปแบบกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบตั ิและกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรูที่หลำกหลำย
เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดกำรใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรูที่เหมำะสม
และนำมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. แผนกำรจัดกำรเรียนรูมีกำรกำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ดวยรูปแบบ วิธกี ำรหลำกหลำย
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
15
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ตัวชี้วัดที่2.2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และ
นาไปใชในการจัดการเรียนการสอน
การคานวณ

ร้อยละ=

จำนวนครูผสู อนที่จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบัติทเี่ นนผูเรียนเปนสำคัญ
และนำไปใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จำนวนครูผูสอนทั้งหมด

X 100

การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนครูผสู อนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนครูผสู อนที่จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกู ำรปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00–79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00–59.99
นอยกวำรอยละ50.00

คำคะแนน
5
4
3
2
1
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ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

ผง02-2/2561

2.3 ด้านการบริหารจัดการ
คาอธิบาย สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดลอม ภูมทิ ัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน
ศูนยวิทยบริกำร สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑและงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู อยำงเต็มศักยภำพ
และมีประสิทธิภำพ
- ดานครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษา
คาอธิบาย ครูผูสอน หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพที่ทำหนำที่หลักดำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรสงเสริมกำรเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีกำรตำงๆ ในสถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน
ครูผสู อน สถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผสู อนใหมีควำมรู ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู
ตำมมำตรฐำนตำแหนง สำยงำนครูผสู อน ประกอบดวย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน และกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
ผูบริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน
ผูบริหำรสถำนศึกษำ คือ บุคคลสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำใหมีคุณภำพ ดังนั้น ผูบริหำร สถำนศึกษำ
จึงตองมีศำสตรและศิลปในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สำคัญที่จะทำใหกำรบริหำร จัดกำรศึกษำบรรลุเปำหมำยที่
กำหนดไว ไดแก กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม และกำรบริหำรจัดกำรระบบ ขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ

ตัวชี้วัดที่2.3.1 ระดับคุณภาพในการการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย ครูผสู อนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ทุกรำยวิชำที่สอน จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำรวัด
และประเมินผลตำมสภำพจริง มีกำรใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ แหลงเรียนรูและทำวิจยั เพื่อคุณภำพ
จัดกำรเรียนรูและแกปญหำกำรจัดกำรเรียนรู
การประเมิน
1. รอยละของครูผสู อนที่มีคุณวุฒติ รงตำมสำขำวิชำที่สอน
2. รอยละของครูผสู อนที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูครบทุกรำยวิชำที่สอน
3. รอยละของครูผสู อนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอน
ที่หลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
4. รอยละของครูผสู อนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. รอยละของครูผสู อนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรูและแกปญหำกำรจัดกำรเรียนรู
การคานวณ กาหนดให
N = จำนวนครูผสู อนทั้งหมด
V = จำนวนครูผสู อนที่มีคณ
ุ วุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำทีส่ อน
W = จำนวนครูผสู อนที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูครบทุกรำยวิชำที่สอน
X = จำนวนครูผสู อนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มี
กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
Y = จำนวนครูผสู อนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
Z = จำนวนครูผสู อนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรูและแกปญหำกำรจัดกำรเรียนรู
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
17
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การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนครูผสู อนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนครูผสู อนที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน
3. จำนวนครูผสู อนที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรำยวิชำที่สอน
4. จำนวนครูผสู อนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
5. จำนวนครูผสู อนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
6. จำนวนครูผสู อนที่ครูทำวิจัยเพือ่ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูและแกปญหำกำรจัดกำรเรียนรู้
เกณฑการประเมิน
นำคำรอยละเฉลี่ยที่คำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00–79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00–59.99
นอยกวำรอยละ50.00
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คำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่2.3.2 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
คาอธิบาย ครูผูสอนมีกำรจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรำยบุคคล มีขอมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจำชัน้ เรียนและรำยวิชำใช
เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีควำมมุงมั่นตั้งใจในกำรเรียน
ดูแลชวยเหลือผูเรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอื่นๆ
การประเมิน
1. รอยละของครูผสู อนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรำยบุคคล
2. รอยละของครูผสู อนที่มีขอมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจำชั้นเรียนและรำยวิชำเปนปจจุบัน
3. รอยละของครูผสู อนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนรู
4. รอยละของครูผสู อนที่ใชวิธีกำรเสริมแรงใหผูเรียนมีควำมมุงมั่นตั้งใจในกำรเรียน
5. รอยละของครูผสู อนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอื่น ๆ
การคานวณ
กาหนดให
N = จำนวนครูผสู อนทั้งหมด
V = จำนวนครูผสู อนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรำยบุคคล
W = จำนวนครูผสู อนที่มีขอมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจำชั้นเรียนและรำยวิชำเปนปจจุบัน
X = จำนวนครูผสู อนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศทีเ่ อื้อตอกำรเรียนรู
Y = จำนวนครูผสู อนที่ใชวิธีกำรเสริมแรงใหผูเรียนมีควำมมุงมั่นตั้งใจในกำรเรียน
Z = จำนวนครูผสู อนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอื่นๆ
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนครูผสู อนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนครูผสู อนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรำยบุคคล
3. จำนวนครูผสู อนที่มีขอมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจำชั้นเรียนและรำยวิชำเปนปจจุบัน
4. จำนวนครูผสู อนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนรู
5. จำนวนครูผสู อนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีควำมมุงมั่นตั้งใจในกำรเรียน
6. จำนวนครูผสู อนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
นำคำรอยละเฉลี่ยที่คำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
รอยละ 70.00–79.99
4
รอยละ 60.00-69.99
3
รอยละ 50.00–59.99
2
นอยกวำรอยละ50.00
1
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ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่2.3.3 ร้อยละของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ คำอธิบำย ครูผสู อนจัดทำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกระบวนกำรพัฒนำ
วิชำชีพ ไดรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ ตนเองและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพ มีกำรนำผลกำรพัฒนำตนเองมำใชในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มีผลงำนจำกกำร พัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ผลงำน หรือนวัตกรรม ไดรับกำรยอมรับ หรือเผย
แพร
การประเมิน
1. รอยละของครูผสู อนที่จัดทำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ
2. รอยละของครูผสู อนที่ไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ชั่วโมงตอป
3. รอยละของครูผสู อนที่นำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. รอยละของครูผสู อนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
5. รอยละของครูผสู อนที่มีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ไดรับกำรยอมรับหรือเผยแพร
การคานวณ
กำหนดให
N = จำนวนครูผสู อนทั้งหมด
V = จำนวนครูผสู อนที่จัดทำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ
W = จำนวนครูผสู อนที่ไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ชั่วโมงตอป
X = จำนวนครูผสู อนที่นำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
Y = จำนวนครูผสู อนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
Z = จำนวนครูผสู อนที่มีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ไดรับกำรยอมรับหรือเผยแพร่
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนครูผสู อนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนครูผสู อนที่จัดทำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ
3. จำนวนครูผสู อนไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. จำนวนครูผสู อนที่นำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. จำนวนครูผสู อนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
6. จำนวนครูผสู อนที่ใชนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ไดรับกำรยอมรับ หรือเผยแพร
เกณฑการประเมิน
นำคำรอยละเฉลี่ยที่คำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน ระดับคุณภำพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00–79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00-69.99
3
ดี
รอยละ 50.00–59.99
2
ปำนกลำง
นอยกวำรอยละ50.00
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3.4 ระดับคุณภาพของอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คาอธิบาย ดำนปจจัยพื้นฐำนสถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำรแหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอกำรใชงำน
ของผูเรียนหรือผูรับบริกำร เอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใหบริกำรผูเรียนเพียงพอตอควำมตองกำร และมีกำรพัฒนำดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน
ของสถำนศึกษำใหเอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรู
2. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน
หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอ
กำรใชงำนของผูเรียนหรือผูรับบริกำรโดยกำรมีสวนรวมของครู บุคลำกรและผูเรียน
3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร
แหลงกำรเรียนรูโรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรที่กำหนด
4. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู
โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรู
5. สถำนศึกษำปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำร
เรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใหบริกำรผูเรียนเพียงพอตอควำมตองกำร
2. แผนงำน โครงกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำรแหลง
กำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอกำรใชงำนของผูเรียนหรือ
ผูรับบริกำรโดยกำรมีสวนรวมของครู บุคลำกรและผูเรียน
3. กำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน
หรืองำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรที่กำหนด
4. สภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม
และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรู
5. สภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรูโรงฝกงำน หรือ
งำนฟำรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
21

ผง02-2/2561

ตัวชี้วัดที่ 2.3.5 ระดับคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรจัดระบบ
รักษำควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริกำรทำงกำรศึกษำแกบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผูเรียน หรือผูใชบริกำรในสถำนศึกษำ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีระบบไฟฟำที่เหมำะสมกับสภำพใชงำนในสถำนศึกษำ ไดแก
1.1 ระบบสงกำลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟำภำยในอำคำร หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำนหรืองำนฟำรม
1.4 สภำพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟำอยูในสภำพพรอมใชงำน และปลอดภัย
2. สถำนศึกษำมีระบบประปำ หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอควำมตองกำร
3. สถำนศึกษำมีถนน ชองทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบำยน้ำ ระบบ
กำจัดขยะภำยในสถำนศึกษำทีส่ อดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำมีระบบกำรสื่อสำรภำยใน และภำยนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถำนศึกษำมีระบบรักษำควำมปลอดภัย
การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบไฟฟำที่เหมำะสมกับสภำพใชงำนในสถำนศึกษำ
2. ระบบประปำ หรือํำดื
น้ ม่ ํำใชเพี
น้
ยงพอตอควำมตองกำร
3. ถนน ชองทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำทีส่ ะดวก ปลอดภัย มีระบบระบำยน้ำ ระบบกำจัดขยะ
ภำยในสถำนศึกษำทีส่ อดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
4. ระบบกำรสื่อสำรภำยใน และภำยนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษำควำมปลอดภัย
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3.6 ระดับคุณภาพของแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดที่มคี วำมพรอมและเพียงพอสำหรับใหครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริกำรคนควำหำควำมรูเพื่อสงเสริมกำรเรียนรู
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดอยำงตอเนื่อง
2. สถำนศึกษำมีศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดที่มสี ภำพแวดลอมเอื้อตอกำรศึกษำ คนควำ ของครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และผูเรียน หรือผูสนใจ
3. ศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนที่กำหนด และมี
ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
4. สถำนศึกษำมีกำรสรำงแรงจูงใจใหผูเรียนเขำใชบริกำรศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดไมนอยกวำรอยละ 80
ของผูเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกสถิติของผูใชบริกำร
5. มีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพำะทำงครบทุกสำขำวิชำที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงำน โครงกำรพัฒนำแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุด
2. ศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดมีสภำพแวดลอมเอื้อตอกำรศึกษำ คนควำของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผูเรียน หรือผูสนใจ
3. จำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
4. จำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
5. จำนวนผูเรียนที่ใชบริกำรศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุด
6. จำนวนสำขำวิชำที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
7. จำนวนสำขำวิชำที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพำะทำง
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนำ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3.7 ระดับคุณภาพของระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง สำหรับบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศใหเกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ในดำนควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุกำรณ ประหยัดเวลำ บุคลำกรและงบประมำณ เกิด
กำรเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นขอมูลสำรสนเทศระหวำงสถำนศึกษำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหนวยงำนอื่นที่
เกี่ยวของ
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีระบบเครือขำยอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใชงำน
2. มีผรู ับผิดชอบ ดูแล และบริหำรจัดกำรขอมูล กำรเขำถึงขอมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บและใชขอมูล
3. มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงำนภำยในสถำนศึกษำ
4. มีระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ
5. มีระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบเครือขำยอินเทอรเน็ตที่มปี ระสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใชงำน
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหำรจัดกำรขอมูล กำรเขำถึงขอมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บและใชขอมูล
3. ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงำนภำยในสถำนศึกษำ
4. ระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ
5. ระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนำ
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง (Broadband Internet) หมำยถึง เครือขำยคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
เขำกับเครือขำยคอมพิวเตอรทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อใหเกิดกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนขอมูล ที่เปนสื่อประสมและมี
รำยละเอียดสูงไดอยำงรวดเร็ว โดยมีควำมเร็วไมนอยกวำ 100 Mbps (เมกะบิทตอวินำที)
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ตัวชี้วัดที่ 2.3.8 ร้อยละของการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน
คาอธิบาย สถำนศึกษำพัฒนำระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผสู อนใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสืบคน
และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภำพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับ
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีใ่ ชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำกำรคำนวณ
การคานวณ
ร้อยละ

จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีม่ ีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีใ่ ชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ

การตรวจสอบขอมูล
1. จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่ใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
2. จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรคำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
รอยละ 70.00–79.99
4
รอยละ 60.00-69.99
3
รอยละ 50.00–59.99
2
นอยกวำรอยละ50.00
1
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2.4 ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยสำคัญที่หนวยงำนตนสังกัดหรือ
หนวยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมรวมมือของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผูเรียน รวมทั้ง
กำรชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจำกผูปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหนวยงำนที่เกี่ยวของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
คาอธิบาย ผูบริหำรสถำนศึกษำใหครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวม ในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ จัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปหรือแผนปฏิบตั ิงำนประจำปและไดรับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรดำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ
ใชหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และใชนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
การประเมิน
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำป
4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีสวนรวมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
5. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรมีสวนรวมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. กำรมีสวนรวมในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. กำรมีสวนรวมในกำรจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
3. กำรมีสวนรวมในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำป
4. กำรมีสวนรวมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
5. มีกำรใชนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
หมายเหตุ : สำหรับสถำนศึกษำเอกชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยโรงเรียนเอกชน
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1

คำคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที2่ .4.2 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย ผูบริหำรสถำนศึกษำจัดใหมีขอมูลพื้นฐำนที่จำเปนสำหรับกำรบริหำรสถำนศึกษำ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพือ่ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรใชขอมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
การประเมิน
1. ผูบริหำรสถำนศึกษำจัดใหมีขอมูลพื้นฐำนที่จำเปนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. ผูบริหำรสถำนศึกษำจัดใหมีระบบขอมูลสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรจัดกำรดำนตำง ๆ
3. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรนำเทคโนโลยีมำใชในกำรบริหำรจัดกำรขอมูลสำรสนเทศ
4. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรนำผลจำกกำรประเมินไปใชพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. ขอมูลพื้นฐำนที่จำเปนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3. กำรใชขอมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
4. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. ผลกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถำนศึกษำรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ เพื่อสรำงสังคมแหงกำรเรียนรูมีกำรจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย ประกอบดวยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีกำรสรำงควำมรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ ทั้งในประเทศและตำงประเทศ ในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยใชเทคโนโลยีทเี่ หมำะสม
เพื่อพัฒนำผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงกำรเรียนรู
- ดานการมีสวนรวม
คาอธิบาย สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ มีสวนรวมกับสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพือ่ ยกระดับและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและสงเสริมใหผู
เรียนเปนผูมีจิตอำสำโดยใชวิชำชีพสรำงประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รำยละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงไดจัดทำแนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีขึ้นเพื่อใหสถำนศึกษำและ
สถำนประกอบกำรนำไปใชเปนแนวทำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีใหมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
การประเมิน กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 กำรสำรวจควำมพรอมของสถำนประกอบกำร หนวยงำน องคกำร ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีรวม
กับสถำนศึกษำ
1.2 กำรบันทึกขอตกลงควำมรวมมือ (MOU) ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทำแผนงำนและจัดทำแผนกำรเรียนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีรวมกับสถำนประกอบกำร หนวย
งำน องคกำร
2.2 ประชำสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผูเขำเรียน
3.2 ทำสัญญำกำรฝกอำชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน กำรประชุมผูปกครอง
3.3 จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูหรือแผนกำรฝกอำชีพ
3.4 จัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝกอำชีพ
28
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ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝกอำชีพ
4.2 กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำหรือกำรฝกอำชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 กำรสำเร็จกำรศึกษำผูเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5.2 กำรติดตำมผูสำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5.3 กำรสรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนประจำปในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำค
การตรวจสอบขอมูล
1. ควำมพรอมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
2. กำรวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
4. กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
5. กำรสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ทัง้ 1,2,3,4,5
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตำมขัน้ ตอนที่ 1
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ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีกำรสรำงเครือขำยควำมรวมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในประเทศและ
หรือตำงประเทศ ในดำนครูพิเศษ ครูภูมิปญญำทองถิน่ ครูผเู ชี่ยวชำญ ผูทรงคุณวุฒิสถำนประกอบกำร ดำนงบประมำณ
ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ ฯลฯ และมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรปรับปรุงอยำงตอเนื่อง
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในประเทศและ
หรือตำงประเทศ
2. สถำนศึกษำมีเครือขำยควำมรวมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำนอื่น ๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพครูและ
ครูฝกในสถำนประกอบกำร
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดใหครูพิเศษ ครูภมู ิปญญำทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชำญ ผูทรงคุณวุฒิในสถำนประกอบกำรทั้งใน
ประเทศและหรือตำงประเทศรวมพัฒนำผูเรียนไมนอยกวำรอยละ 80 ของจำนวนสำขำงำนที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
4. สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เชน งบประมำณ ทุนกำรศึกษำ
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรำกฏผลกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงคของกำรระดมทรัพยำกรอยำงเปนรูปธรรม
5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัด
กำรอำชีวศึกษำกับเครือขำย เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอยำงตอเนื่อง
การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ทั้งในประเทศและหรือ
ตำงประเทศ
2. เครือขำยควำมรวมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ
3. จำนวนสำขำงำนทั้งหมดที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
4. จำนวนสำขำงำนที่จัดใหครูพเิ ศษ ครูภูมปิ ญญำทองถิ่น ครูผเู ชี่ยวชำญ ผูทรงคุณวุฒิในสถำนประกอบกำร ทั้ง
ในประเทศและหรือตำงประเทศรวมพัฒนำผูเรียน
5. ผลกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
6. ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับ
เครือขำย เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอยำงตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4,5
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3,4
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2,3
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1,2
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ 1
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ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำชีพ และจิตอำสำโดยกำร
มีสวนรวมของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอำสำโดยใชวิชำชีพสรำง

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
การประเมิน
1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรชุมชน
2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรวิชำชีพ
4. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียนเขำรวมกิจกรรมจิตอำสำ
5. สถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ
การตรวจสอบขอมูล
1. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรชุมชนของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน
2. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน
3. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรวิชำชีพของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน
4. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมจิตอำสำของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน
5. กำรใชนวัตกรรมในกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
มีผลกำรประเมิน 5 ขอ
มีผลกำรประเมิน 4 ขอ
มีผลกำรประเมิน 3 ขอ
มีผลกำรประเมิน 2 ขอ
มีผลกำรประเมิน 1 ขอ

คำคะแนน
5
4
3
2
1
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ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

ผง02-2/2561

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย โดยสถานศึกษารวมมือและนาไปใช้กับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
คาอธิบาย สถำนศึกษำสงเสริมสนับสนุนใหมีกำรจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคงำนวิจัย โดยผูบริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ ที่สำมำรถนำไปใชประโยชนไดตำมวัตถุประสงค และ
เผยแพรสูสำธำรณชน
การประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรศึกษำควำมตองกำรของบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ
2. สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนกับของบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ
3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคงำนวิจัย
4. สถำนศึกษำมีกำรใช้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคงำนวิจัยที่ไดจำกกำรพัฒนำ
5. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคงำนวิจัยอยำงตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
นำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
คำคะแนน
ระดับคุณภำพ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3
3
ดี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2
2
ปำนกลำง
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1
1
กำลังพัฒนำ
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