
 

1 

 

ผง02-2/2561 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  รามอินทรา 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็น  26 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
มาตรฐาน ประเด็นประเมิน ตัวชี้วัดที ่

มาตรฐานที่ 1  
คุณลักษณะของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึง
ประสงค ์
 
ค าอธิบาย 
      กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ  เป็นกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้  มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้
เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละ
ระดับกำรศึกษำ และมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

1.1 ด้านความรู้ 
 

ตัวชี้วัดที่1.1.1  รอยละของผสู ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมดเทียบกับจ ำนวน
ผเูรียนแรกเขำของรุนท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่1.1.2  ระดับคุณภำพของผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ 
ตัวชี้วัดที่1.1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพในครั้งแรกเทียบกับผเูรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ
ตำมโครงสรำงหลักสูตร 
ตัวชี้วัดที่1.1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแตค่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทียบกับผเูรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร 

1.2 ด้านทักษะ
และการ
ประยุกต์ใช้ 
 

ตัวชี้วัดที่1.2.1  รอยละของผเูรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จสกูำรเปนผู
ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ เทียบกับจ ำนวนผเูรียนกลุ
มเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระ หรือมผีลกำรประเมินศูนยบมเพำะผปูระกอบกำร
อำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมนิท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด 
ตัวชี้วัดที1่.2.2  ระดับคุณภำพของผลงำนของผเูรียนดำน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัย 
ตัวชี้วัดที่1.2.3  รอยละของผสู ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศ 
นียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปกำรศึกษำท่ีผำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบ 
กำร หนวยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต
อเทียบกับผสู ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในป
กำรศึกษำท่ีผำนมำ 

1.3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่1.3.1   รอยละของผู้เรยีนท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยไดรบัผลกำรประเมินเปนองคกำร
มำตรฐำนดีเดนระดับภำค หรือองคกำรมำตรฐำนดเีดนระดับชำต ิ
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มาตรฐาน ประเด็นประเมิน ตัวชี้วัดที ่

มาตรฐานที่ 2   
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
  
ค าอธิบาย 
สถำนศึกษำมีครูที่มีคณุวุฒิ
กำรศึกษำและจ ำนวนตำม
เกณฑ ์ที่ก ำหนด ใช้
หลักสตูรฐำนสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
และบรหิำรจดักำร
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มี
ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ส ำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนท่ี
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ  
 

2.1 ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 
 

ตัวชี้วัด2.1.1 ระดับคุณภำพกำรพฒันำหลักสตูรฐำนสมรรถนะ 
อยำงเปนระบบ 
ตัวชี้วัด2.1.2  ระดับคุณภำพกำรพัฒนำหลักสตูรฐำนสมรรถนะ หรอื
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด 
รำยวิชำเพิ่มเติม 
 

2.2 ดานการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 2.2.1  ระดับคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรสูกูำรปฏิบตัิ 
ตัวชี้วัด 2.2.2  ระดับคุณภำพกำรจัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรูสกูำร
ปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส ำคัญและน ำไปใชในกำรจัดกำรเรยีน 
กำรสอน 
 

2.3 ดานการ
บริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัดที2่.3.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน   
ตัวชี้วัดที2่.3.2  ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน   
ตัวชี้วัดที2่.3.3  ร้อยละในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
ตัวชี้วัดที่2.3.4  ระดับคุณภำพของอำคำรสถำนท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม 
ตัวชี้วัดที่2.3.5  ระดับคุณภำพของระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
ตัวชี้วัดที่2.3.6  ระดับคุณภำพของแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริกำร 
ตัวชี้วัดที่2.3.7  ร้อยละของระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช
งำนดำนสำรสนเทศภำยในสถำนศกึษำ 
ตัวชี้วัดที่2.3.8  ร้อยละในกำรเขำถึงระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง
เพื่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในช้ันเรียน 
 

2.4 ดานการน า
นโยบายสูการ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที2่.4.1  ระดับคุณภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม    
ตัวชี้วัดที่2.4.2 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจดักำรระบบขอมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นประเมิน ตัวช้ีวัดที่ 

มาตรฐานที่ 3 
กำรสรำงสังคมแหง 
กำรเรียนรู 
ค าอธิบาย 
สถำนศึกษำรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน องคกร 
ตำง ๆ เพื่อสรำงสังคม 
แหงกำรเรียนรูมีกำร
จัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งำนสรำง
สรรค งำนวิจัย  
 
 

3.1 ดานความ 
รวมมือในการ 
สรางสังคมแหง 
การเรียนร ู

ตัวช้ีวัดที่3.1.1  ระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำค ี
ตัวช้ีวัดที่3.1.2  ระดับคุณภำพกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวช้ีวัดที่3.1.3  ระดับคุณภำพกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ดานนวัต
กรรม สิ่ง
ประดิษฐงาน 
สรางสรรค
งานวิจัย 

ตัวช้ีวัดที่3.2.1  ระดับคุณภำพของผลงำนของผูเรียนดำน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัย โดย
สถำนศึกษำรวมมือและน ำไปใช้กับบุคคล ชุมชน องคกร 
ตำง ๆ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้      
มีทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้  
ค าอธิบาย   ผสู ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรเูกี่ยวกับขอเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตำง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเนนควำมรเูชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตำมมำตรฐำนคณุวุฒิอำชีวศึกษำแตละ
ระดับกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที่1.1.1  รอยละของผูส าเร็จการศึกษาทั้งหมดเทียบกับจ านวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่ส าเร็จ
การศึกษา 
ค าอธิบาย   กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน  โดยสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสำมำรถ
ส ำเรจ็กำรศึกษำ ตำมระยะเวลำทีห่ลักสตูรก ำหนดและลดปญหำกำรออกกลำงคัน จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
สำขำงำน และภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การประเมิน 

รอยละของผสู ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผเูรียนหลักสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แรกเขำของรุนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การค านวณ 

จ ำนวนผเูรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำของรุน 
จ ำนวนผเูรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขำของรุนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนกำรดูแลและแนะแนวผเูรียนของสถำนศึกษำ เพื่อใหผเูรยีนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่

หลักสตูรก ำหนด และลดปญหำกำรออกกลำงคัน 
2. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ 3 แรกเขำของรุนท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ 
3. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปที่ ๒ แรกเขำของรุนท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ 
4. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
5. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
6. ผลกำรดูแลและแนะแนวผเูรียนของสถำนศึกษำ 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70–79.99  4 ดีเลิศ 
รอยละ 60–69.99 3 ด ี

รอยละ 50–59.99 2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ 50   1 ก ำลังพัฒนำ 

ร้อยละ= X 100 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  รามอินทรา 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็น  26 ตัวชี้วดั ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่1.1.2  ระดับคุณภาพของผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบาย   ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ โดยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนไดรับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 
ปรำกฏผลจำกกำรเขำ้รวม กำรประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
หรือหนวยงำนอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนบัสนุนใหมีกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ  
2. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดบัจังหวัด  
3. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดบัภำค  
4. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดบัชำติ  
5. ผูเรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวด แขงขันทักษะวิชำชีพใน ระดบันำนำชำติ 

หมายเหตุ  
1. รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลศิ รองชนะเลิศ หรือคณุภำพมำตรฐำนระดับเหรยีญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง หรือรำงวัลอื่นๆ ไมนับรำงวัลชมเชย  
2. กำรแขงขันระดับนำนำชำตหิมำยถึง กำรจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงำน หรือองคกร ในระดับชำติของ

ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมกำรจัดกจิกรรมประกวด แขงขันของสถำนศึกษำท่ีจัดขึ้นเอง โดยรวมกับตำงประเทศ หรือ 
เขำรวมกับสถำนศึกษำในตำงประเทศ  
การตรวจสอบขอมูล  

1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนไดรับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพในกำรเขำรวม กำร
ประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพ ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดบัชำติ และระดับ นำนำชำติ  

2. ผลกำรประกวด แขงขันทำงดำนทักษะวิชำชีพตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด หรือ  
เขำรวมกับหนวยงำนอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำต ิหรือระดับนำนำชำติ 
เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 3 3 ด ี

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่1.1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
ค าอธิบาย   ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ โดยจ ำนวนผเูรียนในระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ช้ันปที่ 3 และผเูรียน
ในระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปที่ 2 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร วำดวย กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสตูร เทียบรอยละกับจ ำนวนผเูรียนทีล่งทะเบียนเรียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสรำง หลักสูตร จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ โดยมี
เกณฑกำรประเมิน ดังนี ้ 
ระดับ ปวช.  

- ดำนควำมรตูองไดคะแนนไมต่ ำกวำรอยละ 60 ของคะแนนเตม็  
- ดำนทักษะและกำรประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ ำกวำรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
- ผเูรียนตองไดคะแนนผำนเกณฑประเมินท้ัง 2 ดำน จึงคิดเปนผผูำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  

ระดับ ปวส.  
- ดำนควำมรตูองไดคะแนนไมต่ ำกวำรอยละ 70 ของคะแนนเตม็  
- ดำนทักษะและกำรประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ ำกวำรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
- ผเูรียนตองไดคะแนนผำนเกณฑประเมินท้ัง 2 ดำน จึงคิดเปนผผูำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  

การประเมิน  
รอยละของผเูรียนทีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรกเทยีบกับผเูรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ 

ตำมโครงสรำงหลักสูตร โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
การค านวณ 

จ ำนวนผเูรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก  
    จ ำนวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบยีนเรยีนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร 

การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพเปนไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด  
2. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร  
3. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร  
4. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ 3 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก  
5. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปที่ 2 ที่ผำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70–79.99  4 ดีเลิศ 
รอยละ 60–69.99 3 ด ี

รอยละ 50–59.99 2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ 50   1 ก ำลังพัฒนำ 

ร้อยละ= X 100 
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ตัวช้ีวัดที่1.1.4   รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
ค าอธิบาย   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  โดยจ ำนวนผเูรียนในระดับประกำศนียบตัร
วิชำชีพ (ปวช.) ช้ันปที่ 3 และผเูรียนในระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขึน้ไป จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแหงชำติ 
(องคกำรมหำชน) เทียบรอยละกับจ ำนวนผเูรียนที่ลงทะเบยีนเรยีนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสูตร จ ำแนกตำมระดบั 
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การประเมิน 

รอยละของผเูรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต 
คำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทยีบกับผเูรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร โดยพิจำรณำใน
ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การค านวณ 

จ ำนวนผเูรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลีย่ระดับชำติขึ้นไป 
จ ำนวนผเูรียน ปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรยีนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร 
2. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสรำงหลักสตูร 
3. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ 1 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
4. จ ำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
5. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป  5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70–79.99  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60–69.99 3 ด ี
รอยละ 50–59.99 2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ 50   1 ก ำลังพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ= X 100 
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ค าอธิบาย  ผสู ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแตละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกตใชในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยรูวมกับผอูื่นไดอยำงมี
ควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง และมสีุขภำวะที่ด ี
 

ตัวช้ีวัดที่1.2.1  รอยละของผูเรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  
ค าอธิบาย   ผเูรียนมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  โดยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำผเูรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปนผปูระกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ สำมำรถประสบควำมส ำเร็จ
สกูำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือ สถำนศึกษำมีกำรสงเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมตำมแนวทำงกำร
พัฒนำผูประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระของ ศูนยบมเพำะผปูระกอบกำรอำชีวศึกษำ ปรำกฏผลกำรประเมินศูนยบ
มเพำะผปูระกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำร ประเมินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในระดับ
สถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำต ิ 
การประเมิน  

รอยละของผเูรียนที่ประสบควำมส ำเร็จสกูำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ เทียบกับจ ำนวน  
ผเูรียนกลมุเปำหมำยที่ผำนกำรพฒันำกำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือมีผล กำรประเมินศูนย ์
บมเพำะผปูระกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมินท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
การค านวณ 

จ ำนวนผเูรียนที่ประสบควำมส ำเรจ็สกูำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
จ ำนวนผเูรียนกลมุเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรในกำรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนำผเูรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปน 

ผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือกำรพัฒนำผเูรียนใหมีสมรรถนะในกำรเปนผปูระกอบกำรหรือ 
กำรประกอบอำชีพอิสระของศูนยบมเพำะผปูระกอบกำรอำชีวศึกษำ 

2. จ ำนวนผูเรียนกลมุเปำหมำยที่ผำนกำรพัฒนำกำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
3. จ ำนวนผูเรียนประสบควำมส ำเร็จสกูำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
4. ผลกำรประเมินศูนยบมเพำะผปูระกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑกำรประเมินทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำก ำหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดำว ระดับ 2 ดำว ระดับ 3 ดำว ระดับ 4 ดำว และระดบั 5 ดำว 
เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯในระดับ 5 ดำว 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00–79.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 4 ดำว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99  หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 3 ดำว 3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 3 ดำว 2 ปำนกลำง 

นอยกวำรอยละ50.00 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 1 ดำว 1 ก ำลังพัฒนำ 

ร้อยละ= X 100 
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ตัวช้ีวัดที ่1.2.2  ระดับคุณภาพของผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย 
ค าอธิบาย   ผลงำนของผูเรียนดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยงำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัยสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุน
ใหผเูรียนพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยผลงำนของผเูรียนไดรับรำงวัลจำกกำรประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐงำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนดหรือเขำรวมกับหนวยงำนอ่ืน 
หรือมีกำรน ำมำใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัดระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีกำรจดักิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยในสถำนศึกษำ 
2. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใชประโยชนจริงในระดบัสถำนศึกษำหรือได

รับรำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับจังหวัด 
3. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใชประโยชนจริงในระดบัชุมชนหรือไดรับ

รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับภำค 
4. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใชประโยชนจริงในระดบัจังหวัดหรือไดรับ

รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับชำต ิ
5. ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยมีกำรน ำไปใชประโยชนจริงในระดบัประเทศหรือไดรับ

รำงวัลจำกกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ระดับนำนำชำต ิ
การตรวจสอบขอมูล 

1. ผลกำรสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย ในสถำนศึกษำ 
2. กำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถำนศึกษำ 

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชำต ิ
3. รำงวัลกำรประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภำค 

ระดับชำติ และระดับนำนำชำต ิ
หมายเหตุ : รำงวัล หมำยถึง รำงวัลชนะเลศิ รองชนะเลิศ หรือรำงวลัอื่นๆ โดยไมนับรำงวัลชมเชย 
เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1 และขอ 2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่1.2.3  รอยละของผูส าเร็จการศึกษาในปการศกึษาที่ผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เทียบกับผูส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในป
การศึกษาที่ผานมา  
ค าอธิบาย  กำรมีงำนท ำและศึกษำตอของผูส ำเร็จกำรศึกษำ โดยผสู ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
และหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)ท้ังหมดของปกำรศึกษำท่ีผำนมำ มีงำนท ำในหนวยงำนภำครัฐและเอกชน 
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำตอ โดยไมนับรวมผเูรียนเทียบโอนควำมรแูละประสบกำรณจ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ 
สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การประเมิน 

รอยละของผสู ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปกำรศึกษำท่ีผำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หนวยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต
อเทียบกับผสู ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปกำรศึกษำท่ี 
ผำนมำ โดยพิจำรณำในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
การค านวณ 

จ ำนวนผสู ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ในปกำรศึกษำท่ีผำนมำ ท่ีมีงำนท ำ หรือศึกษำตอ 
จ ำนวนผสู ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปกำรศกึษำที่ผำนมำ 

 
การตรวจสอบขอมูล 

1. กระบวนกำรหรือรูปแบบในกำรติดตำมผสู ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนผูส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ในปที่ผำนมำ 
3. จ ำนวนผูส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปที่ผำนมำ 
4. จ ำนวนผูส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ในปที่ผำนมำที่มีงำนท ำ ประกอบอำชีพ 

อิสระหรือศึกษำตอ 
5. จ ำนวนผูส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปที่ผำนมำที่มีงำนท ำ ประกอบ 

อำชีพอิสระหรือศึกษำตอ 
6. มีผลกำรติดตำมผสู ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำตอ 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯในระดับ 5 ดำว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00–79.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 4 ดำว 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99  หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 3 ดำว 3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 3 ดำว 2 ปำนกลำง 

นอยกวำรอยละ50.00 หรือมีผลกำรประเมินศูนยบมเพำะฯ ในระดบั 1 ดำว 1 ก ำลังพัฒนำ 
 
 

 
 

ร้อยละ= X 100 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ตัวช้ีวัดที่1.3.1   รอยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
ค าอธิบาย   ผเูรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค หมำยถึง ผเูรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดำนจิตใจและ 
พฤติกรรม โดยเฉพำะควำมรับผดิชอบ ควำมซื่อสัตย และกำรเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำงำนรวมกับผู
อื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและรวมพัฒนำภูมิปญญำไทย มี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือสถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนรวมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูร เพื่อพัฒนำผเูรียนใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ตำมแนวทำงกำรจัดกจิกรรมขององคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทยในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) ปรำกฏผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมขององคกำรฯ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในระดับจงัหวัด ระดับภำค และระดับชำต ิ
การประเมิน  

1. ผูเรียนนอยกวำรอยละ 60 มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม    มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำ 
งำนรวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคณุคำและ รวมพัฒนำภูม ิ
ปญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรกัษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีกำรจดักิจกรรม เสรมิหลักสูตร เพื่อพัฒนำผู
เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตำมแนวทำงกำรจัดกจิกรรมขององคกำรนักวิชำชีพ ในอนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.)  

2. ผูเรียนรอยละ 6๐ – 6๙.99 มคีวำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำ 
งำนรวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคณุคำและ รวมพัฒนำภูม ิ
ปญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรกัษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรยีญทองแดง ใน
ระดับจังหวดั 18  

3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำ
งำนรวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคณุคำและ รวมพัฒนำภูม ิ
ปญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรกัษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินเปนองคกำร มำตรฐำนดีเดนระดบักลมุจังหวัด  

4. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มคีวำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำ
งำนรวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคณุคำและ รวมพัฒนำ        
ภูมิปญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรยีญทองแดง ใน
ระดับภำค  

5. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธปิไตย ท ำงำน  
รวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมติร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจในควำมเปนไทย เห็นคณุคำและ รวมพัฒนำภูมิปญญำ
ไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลกำรประเมินกิจกรรม องคกำรนักวิชำชีพในอนำคต
แหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคกำรเกษตรกรในอนำคตแหงประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 
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สยำมบรมรำชกุมำรี(อกท.) โดยไดรับผลกำรประเมินเปนองคกำร มำตรฐำนดเีดนระดับภำค หรือองคกำรมำตรฐำนดเีดนระดับ
ชำติ  
การตรวจสอบขอมูล  

1. จ ำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ  
2. จ ำนวนผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงคประกอบดวย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตยและ 

เสียสละเพื่อสวนรวม มีควำมเปนประชำธิปไตย ท ำงำนรวมกับผอูื่นไดอยำงเปนกัลยำณมิตร มีภำวะผนู ำ กลำแสดงออก ภูมิใจ
ในควำมเปนไทย เห็นคุณคำและรวมพัฒนำภูมิปญญำไทย มีจิตส ำนกึในกำรอนุรักษ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม  

3. หลักฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำผเูรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค  
4. ผลงำนหรือผลกำรประเมินตำมเกณฑกำรประเมิน  

เกณฑการประเมิน  
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 2 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
สถำนศึกษำมีครูที่มีคณุวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ ์ทีก่ ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  และบรหิำรจดักำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคญัของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำร
ประเมิน ดงันี ้ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ค าอธิบาย  สถำนศึกษำใชหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคลองกับควำมตองกำรของผูเรียน ชุมชน  สถำนประกอบกำร   ตลำด 
แรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดมิ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม หรือกลมุวิชำเพิ่มเติมใหทันตอกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และควำมตองกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมรวมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำนท่ีเกี่ยวของ 
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ค าอธิบาย  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ มีกำรสงเสรมิให
สำขำวิชำหรือสำขำงำนไดรับกำรพัฒนำหลักสตูรฐำนสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 

ตัวช้ีวัดที2่.1.1  ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีกำรศึกษำควำมตองกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2. สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรอยำงตอเนื่อง ในกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสตูร 
3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสตูรฐำนสมรรถนะในสำขำงำนหรือรำยวิชำรวมกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำน

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผเูรียนมสีมรรถนะอำชีพสอดคลองกับกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและควำมตองกำรของตลำดแรงงำน 
4. สถำนศึกษำมีกำรใชหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ไดจำกกำรพัฒนำ 
5. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสตูรฐำนสมรรถนะที่ไดจำกกำรพัฒนำอยำงตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลกำรศึกษำควำมตองกำรของตลำดแรงงำนเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2. กำรมีสวนรวมของสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะของสถำนศึกษำ 
3.. มีหลักสตูรฐำนสมรรถนะทีส่อดคลองกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมตองกำรของตลำดแรงงำน 
4. มีกำรใชหลักสตูรฐำนสมรรถนะ 
5. มีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงอยำงตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตวัชี้วัดที่ 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
การค านวณ 

      จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรฯ 
                                               จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนทั้งหมด 

 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนที่สถำนศึกษำจัดกำรเรยีนกำรสอน 
2. จ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง 

รำยวิชำเดมิ หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
  
เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ= X 100 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ค าอธิบาย    สถำนศึกษำมีครูที่มคีุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑที่ก ำหนด ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนระบบตอเนื่อง 
เพื่อเปนผพูรอมท้ังดำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเขมแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผเูรียนเป
นส ำคัญ ตอบสนองควำมตองกำรของผูเรียนทั้งวัยเรยีนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคณุวุฒิอำชีวศึกษำ แตละระดับ
กำรศึกษำ    ตำมระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับกำรจดักำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแตละหลักสตูร สงเสรมิ 
สนับสนุน ก ำกับ ดูแลใหครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
- การจัดการเรียนรสููการปฏิบัติท่ีเนนผเูรียนเปนส าคัญ  
ค าอธิบาย   สถำนศึกษำสงเสริม สนับสนุนใหครูผสูอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรสูกูำรปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส ำคัญและ น ำ
ไปใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผเูรียนใหมคีุณลักษณะและทักษะที่จ ำเปนในศตวรรษ ที่ 21 

ตัวช้ีวัดที่2.2.1  ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  
การประเมิน 

1. ครูผสูอนมีกำรวิเครำะหหลักสูตรรำยวิชำ เพื่อก ำหนดหนวยกำรเรยีนรทูี่มงุเนนสมรรถนะอำชีพ 
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรบรูณำกำรคณุธรรม จริยธรรม คำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดรูปแบบกำรเรยีนรสูกูำรปฏิบตัิและกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรูที่หลำกหลำย  

เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดกำรใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีกำรจดักำรเรียนรูที่เหมำะสม 

และน ำมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ดวยรูปแบบวิธีกำรที่

หลำกหลำย 
การตรวจสอบขอมูล 

1. ครูผสูอนวิเครำะหหลักสูตรรำยวชิำ 
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรบรูณำกำรคณุธรรม จริยธรรม คำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดรูปแบบกำรเรยีนรสูกูำรปฏิบตัิและกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรูที่หลำกหลำย  

เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดกำรใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีกำรจดักำรเรียนรูที่เหมำะสม 

และน ำมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. แผนกำรจัดกำรเรียนรมูีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ดวยรูปแบบ วิธีกำรหลำกหลำย 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่2.2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีนเปนส าคัญ และ
น าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 
การค านวณ 
                             จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสกูำรปฏิบัติทีเ่นนผูเรียนเปนส ำคัญ 

                และน ำไปใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                                                             จ ำนวนครูผูสอนทั้งหมด 

 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จ ำนวนครูผสูอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรสูกูำรปฏบิัติที่เนนผเูรียนเปนส ำคญัและน ำไปใชในกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอน 
 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี

รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ= X 100 
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
ค าอธิบาย   สถำนศึกษำบริหำรจดักำรบุคลำกร สภำพแวดลอม ภูมทิัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน 
ศูนยวิทยบริกำร สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครภุัณฑและงบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู อยำงเต็มศักยภำพ
และมีประสิทธิภำพ 
- ดานครูผูสอนและผบูริหารสถานศึกษา 
ค าอธิบาย   ครูผูสอน หมำยถึง บคุลำกรวิชำชีพท่ีท ำหนำที่หลักดำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน และกำรสงเสริมกำรเรียนรขูอง      
ผเูรียนดวยวิธีกำรตำงๆ ในสถำนศึกษำท้ังของรัฐและเอกชน 

   ครูผสูอน  สถำนศึกษำมีกำรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผสูอนใหมีควำมรู ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู
ตำมมำตรฐำนต ำแหนง สำยงำนครูผสูอน ประกอบดวย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบรหิำรจดักำรช้ันเรียน และกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  

 ผบูริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพท่ีรับผดิชอบในกำรบริหำรจดักำรในสถำนศึกษำท้ังของรัฐและเอกชน 
 ผบูริหำรสถำนศึกษำ คือ บุคคลส ำคัญในกำรบริหำรจดักำรสถำนศกึษำใหมีคุณภำพ ดังนั้น ผบูริหำร สถำนศึกษำ 

จึงตองมีศำสตรและศิลปในกำรบรหิำรจัดกำร ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ส ำคัญที่จะท ำใหกำรบริหำร จัดกำรศึกษำบรรลุเปำหมำยที่
ก ำหนดไว ไดแก กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม และกำรบรหิำรจัดกำรระบบ ขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ  

 

ตัวช้ีวัดที่2.3.1  ระดับคุณภาพในการการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย    ครูผสูอนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน มกีำรจัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรูที่เนนผเูรียนเปนส ำคัญ 
ทุกรำยวิชำที่สอน จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจดักำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำรวัด 
และประเมินผลตำมสภำพจริง มีกำรใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ แหลงเรียนรแูละท ำวิจยั เพื่อคุณภำพ 
จัดกำรเรียนรแูละแกปญหำกำรจดักำรเรียนร ู
การประเมิน 

1. รอยละของครผูสูอนที่มีคุณวุฒิตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
2. รอยละของครผูสูอนที่มีแผนกำรจัดกำรเรยีนรูครบทุกรำยวิชำที่สอน 
3. รอยละของครผูสูอนที่จัดกำรเรยีนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรยีนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอน 
ที่หลำกหลำย มีกำรวดัและประเมนิผลตำมสภำพจริง 
4. รอยละของครผูสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรใูนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. รอยละของครผูสูอนที่ท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรแูละแกปญหำกำรจดักำรเรียนร ู

การค านวณ  ก าหนดให 
N = จ ำนวนครผูสูอนทั้งหมด 
V = จ ำนวนครูผสูอนที่มีคณุวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำทีส่อน 
W = จ ำนวนครูผสูอนที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรคูรบทุกรำยวิชำที่สอน 
X = จ ำนวนครูผสูอนที่จัดกำรเรยีนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มี

กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
Y = จ ำนวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรใูนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
Z = จ ำนวนครผูสูอนที่ท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพจดักำรเรียนรแูละแกปญหำกำรจดักำรเรียนร ู

รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
5N 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จ ำนวนครูผสูอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนครูผสูอนที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
3. จ ำนวนครูผสูอนที่มีแผนกำรจัดกำรเรยีนรทูี่เนนผเูรียนเปนส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน 
4. จ ำนวนครูผสูอนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูดวยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำร

วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
5. จ ำนวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหลงเรียนรใูนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
6. จ ำนวนครูผสูอนที่ครูท ำวิจัยเพือ่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรูและแกปญหำกำรจดักำรเรียนรู ้
 

เกณฑการประเมิน 
น ำคำรอยละเฉลี่ยที่ค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 

นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่2.3.2  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ค าอธิบาย   ครูผูสอนมีกำรจดัท ำขอมูลผเูรียนเปนรำยบุคคล มีขอมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำใช
เทคนิควิธีกำรบริหำรจดักำรช้ันเรยีนใหมีบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรยีนรเูปนผเูสริมแรงใหผเูรียนมีควำมมงุมั่นตั้งใจในกำรเรียน 
ดูแลชวยเหลือผเูรียนรำยบุคคลดำนกำรเรยีนและดำนอ่ืนๆ 
การประเมิน 

1. รอยละของครผูสูอนที่จัดท ำขอมูลผเูรียนเปนรำยบุคคล 
2. รอยละของครผูสูอนที่มีขอมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำช้ันเรยีนและรำยวิชำเปนปจจุบัน 
3. รอยละของครผูสูอนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนร ู
4. รอยละของครผูสูอนที่ใชวิธีกำรเสรมิแรงใหผเูรียนมีควำมมงุมั่นตั้งใจในกำรเรียน 
5. รอยละของครผูสูอนที่ดูแลชวยเหลือผเูรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอ่ืน ๆ 

การค านวณ 
ก าหนดให 

N = จ ำนวนครผูสูอนทั้งหมด 
V = จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำขอมูลผเูรียนเปนรำยบุคคล 
W = จ ำนวนครูผสูอนที่มีขอมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเปนปจจุบัน 
X = จ ำนวนครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนใหมีบรรยำกำศทีเ่อื้อตอกำรเรียนร ู
Y = จ ำนวนครูผสูอนที่ใชวิธีกำรเสริมแรงใหผเูรียนมีควำมมงุมั่นตั้งใจในกำรเรียน 
Z = จ ำนวนครผูสูอนที่ดูแลชวยเหลือผเูรียนรำยบุคคลดำนกำรเรยีนและดำนอ่ืนๆ 
 

รอยละเฉลี่ย =    100{V+W+X+Y+Z} 
                  5N 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จ ำนวนครูผสูอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำขอมูลผเูรียนเปนรำยบุคคล 
3. จ ำนวนครูผสูอนที่มีขอมูลสำรสนเทศและเอกสำรประจ ำช้ันเรียนและรำยวิชำเปนปจจุบัน 
4. จ ำนวนครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนใหมีบรรยำกำศท่ีเอื้อตอกำรเรยีนร ู
5. จ ำนวนครูผสูอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผเูรียนมีควำมมงุมั่นตั้งใจในกำรเรียน 
6. จ ำนวนครูผสูอนที่ดูแลชวยเหลอืผูเรียนรำยบุคคลดำนกำรเรียนและดำนอ่ืน ๆ 

เกณฑการประเมิน 
น ำคำรอยละเฉลี่ยที่ค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 

นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวชี้วัดที่2.3.3  ร้อยละของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย   กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ค ำอธิบำย ครูผสูอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกระบวนกำรพัฒนำ
วิชำชีพ ไดรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ ตนเองและกระบวนกำรพฒันำวิชำชีพ มีกำรน ำผลกำรพัฒนำตนเองมำใชในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มผีลงำนจำกกำร พัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ผลงำน หรือนวัตกรรม ไดรับกำรยอมรับ หรือเผย
แพร 
การประเมิน 

1. รอยละของครผูสูอนที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ 
2. รอยละของครผูสูอนที่ไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
3. รอยละของครผูสูอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. รอยละของครผูสูอนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
5. รอยละของครผูสูอนที่มีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีไดรับกำรยอมรับหรือเผยแพร 

การค านวณ 
ก ำหนดให 
N = จ ำนวนครผูสูอนทั้งหมด 
V = จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ 
W = จ ำนวนครูผสูอนที่ไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
X = จ ำนวนครูผสูอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวชิำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
Y = จ ำนวนครูผสูอนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
Z = จ ำนวนครผูสูอนที่มีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพฒันำวิชำชีพท่ีไดรับกำรยอมรับหรอืเผยแพร ่

รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                5N 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จ ำนวนครูผสูอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนครูผสูอนที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเขำรวมกำรพัฒนำวิชำชีพ 
3. จ ำนวนครูผสูอนไดรับกำรพัฒนำตนเองอยำงนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
4. จ ำนวนครูผสูอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. จ ำนวนครูผสูอนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวชิำชีพ 
6. จ ำนวนครูผสูอนที่ใชนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีไดรับกำรยอมรับ หรือเผยแพร  

เกณฑการประเมิน 
น ำคำรอยละเฉลี่ยที่ค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.4  ระดับคุณภาพของอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
ค าอธิบาย   ดำนปจจัยพื้นฐำนสถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำรแหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอกำรใชงำน
ของผูเรียนหรือผรูับบริกำร เอื้อตอกำรจัดกำรเรยีนรู สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบริกำรผเูรียนเพียงพอตอควำมตองกำร และมีกำรพัฒนำดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน 
ของสถำนศึกษำใหเอื้อตอกำรจัดกำรเรยีนร ู

2. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอ 
กำรใชงำนของผเูรียนหรือผรูับบรกิำรโดยกำรมสีวนรวมของครู บุคลำกรและผเูรียน 

3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดแูลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร 
แหลงกำรเรียนรโูรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนด 

4. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนร ู
โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อตอกำรจดักำรเรียนร ู

5. สถำนศึกษำปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำร 
เรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
การตรวจสอบขอมูล 

1. อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใหบริกำรผเูรียนเพียงพอตอควำมตองกำร 

2. แผนงำน โครงกำรพัฒนำและดแูลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำรแหลง 
กำรเรยีนรู โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหมีควำมพรอมและเพียงพอตอกำรใชงำนของผเูรียนหรือ 
ผรูับบริกำรโดยกำรมีสวนรวมของครู บุคลำกรและผเูรียน 

3. กำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนร ูโรงฝกงำน 
หรืองำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนด 

4. สภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรู โรงฝกงำน หรอืงำนฟำรม 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเอื้อตอกำรจัดกำรเรยีนร ู

5. สภำพแวดลอม ภูมิทัศน อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร แหลงกำรเรียนรโูรงฝกงำน หรือ 
งำนฟำรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.5  ระดับคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ค าอธิบาย   สถำนศึกษำมีกำรบรหิำรจัดกำรระบบไฟฟำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรจดัระบบ
รักษำควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ เพื่ออ ำนวยประโยชนส ำหรับใหบริกำรทำงกำรศึกษำแกบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผเูรียน หรือผใูชบริกำรในสถำนศึกษำ 
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีระบบไฟฟำที่เหมำะสมกับสภำพใชงำนในสถำนศึกษำ ไดแก 
1.1 ระบบสงก ำลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟำภำยในอำคำร หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำนหรืองำนฟำรม 
1.4 สภำพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟำอยใูนสภำพพรอมใชงำน และปลอดภัย 

2. สถำนศึกษำมีระบบประปำ หรอืน้ ำดื่ม น้ ำใชเพียงพอตอควำมตองกำร 
3. สถำนศึกษำมีถนน ชองทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบำยน้ ำ ระบบ

ก ำจัดขยะภำยในสถำนศึกษำท่ีสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
4. สถำนศึกษำมีระบบกำรสื่อสำรภำยใน และภำยนอกท่ีทันสมยั สะดวก รวดเร็ว 
5. สถำนศึกษำมีระบบรักษำควำมปลอดภัย 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบไฟฟำที่เหมำะสมกับสภำพใชงำนในสถำนศึกษำ 
2. ระบบประปำ หรือน้ํำดืม่ น้ํำใชเพียงพอตอควำมตองกำร 
3. ถนน ชองทำงเดิน หรือระบบคมนำคมในสถำนศึกษำทีส่ะดวก ปลอดภัย มีระบบระบำยน้ ำ ระบบก ำจัดขยะ 

ภำยในสถำนศึกษำท่ีสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
4. ระบบกำรสื่อสำรภำยใน และภำยนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5. ระบบรักษำควำมปลอดภัย 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.6  ระดับคุณภาพของแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ค าอธิบาย   สถำนศึกษำมีแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดที่มคีวำมพรอมและเพียงพอส ำหรับใหครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และผเูรียน หรือผสูนใจ ใชบริกำรคนควำหำควำมรเูพื่อสงเสรมิกำรเรียนร ู
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดอยำงตอเนื่อง 
2. สถำนศึกษำมีศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดที่มสีภำพแวดลอมเอื้อตอกำรศึกษำ คนควำ ของครูบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ และผเูรียน หรือผสูนใจ 
3. ศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดมจี ำนวนหนังสือตอจ ำนวนผูเรียนเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนท่ีก ำหนด และม ี

ระบบสบืคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถำนศึกษำมีกำรสรำงแรงจูงใจใหผเูรียนเขำใชบริกำรศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดไมนอยกวำรอยละ 80 

ของผเูรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกสถติิของผใูชบริกำร 
5. มีแหลงเรียนรหูรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพำะทำงครบทุกสำขำวิชำที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 

การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงำน โครงกำรพัฒนำแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุดมสีภำพแวดลอมเอื้อตอกำรศึกษำ คนควำของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 

ผเูรียน หรือผสูนใจ 
3. จ ำนวนหนังสือตอจ ำนวนผูเรียนเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. จ ำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
5. จ ำนวนผูเรียนที่ใชบริกำรศูนยวิทยบริกำรหรือหองสมุด 
6. จ ำนวนสำขำวิชำที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 
7. จ ำนวนสำขำวิชำที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพำะทำง 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.7  ระดับคุณภาพของระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
ค าอธิบาย    สถำนศึกษำมีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง ส ำหรบับริหำรจดักำรระบบสำรสนเทศใหเกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรสถำนศึกษำ ในดำนควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุกำรณ ประหยัดเวลำ บุคลำกรและงบประมำณ เกิด
กำรเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมูลสำรสนเทศระหวำงสถำนศึกษำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำและหนวยงำนอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 
การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีระบบเครือขำยอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใชงำน 
2. มีผรูับผิดชอบ ดูแล และบรหิำรจัดกำรขอมูล กำรเขำถึงขอมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บและใชขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสงู ครอบคลุมพื้นที่ใชงำนภำยในสถำนศึกษำ 
4. มีระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 
5. มีระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขำยอินเทอรเน็ตที่มปีระสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใชงำน 
2. ผูรับผดิชอบ ดูแล และบริหำรจดักำรขอมูล กำรเขำถึงขอมูล ระบบควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บและใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง ครอบคลมุพื้นท่ีใชงำนภำยในสถำนศึกษำ 
4. ระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจดักำรภำยในสถำนศึกษำ 
5. ระบบสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริหำรจดักำรภำยนอกสถำนศึกษำ 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลกำรประเมิน 3 ข้อ 3 ด ี
มีผลกำรประเมิน 2 ข้อ 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมิน 1 ข้อ 1 ก ำลังพัฒนำ 
 
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง (Broadband Internet) หมำยถึง เครือขำยคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยง    

เขำกับเครือขำยคอมพิวเตอรทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อใหเกิดกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนขอมูล ที่เปนสื่อประสมและมี
รำยละเอียดสูงไดอยำงรวดเร็ว โดยมีควำมเร็วไมนอยกวำ 100 Mbps (เมกะบิทตอวินำที) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.8  ร้อยละของการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 
ค าอธิบาย   สถำนศึกษำพัฒนำระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผสูอนใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสืบคน 
และพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในช้ันเรยีนไดเตม็ศักยภำพ 
การประเมิน 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเทียบกับ 
จ ำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีใ่ชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำกำรค ำนวณ 
การค านวณ 

 
จ ำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีม่ีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

จ ำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรทีใ่ชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จ ำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่ใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดของสถำนศึกษำ 
2. จ ำนวนหองเรียน หองปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสงูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑการประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00–79.99  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99   3 ด ี
รอยละ 50.00–59.99  2 ปำนกลำง 
นอยกวำรอยละ50.00  1 ก ำลังพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ X100 
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2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

ค าอธิบาย  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หนวยงำนตนสังกัดหรือ

หนวยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมรวมมือของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผเูรียน รวมทั้ง

กำรชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจำกผปูกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหนวยงำนท่ีเกี่ยวของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ค าอธิบาย   ผบูริหำรสถำนศึกษำใหครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำมสีวนรวม ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปหรือแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปและไดรับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ  

ใชหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และใชนวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 

การประเมิน 

  1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสวนรวมในกำรจัดท ำแผนปฏบิตัิกำรประจ ำป 

  4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรอืคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีสวนรวมในกำรบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำ 

  5. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรมีสวนรวมในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 

การตรวจสอบขอมูล 

 1. กำรมีสวนรวมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 2. กำรมีสวนรวมในกำรจดัท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

 3. กำรมีสวนรวมในกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำป 

 4. กำรมีสวนรวมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรจดักำร 

สถำนศึกษำ 

 5. มีกำรใชนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

หมายเหตุ : ส ำหรับสถำนศึกษำเอกชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยโรงเรียนเอกชน 

เกณฑการประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที2่.4.2  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ค าอธิบาย    ผบูริหำรสถำนศึกษำจัดใหมีขอมูลพื้นฐำนท่ีจ ำเปนส ำหรับกำรบริหำรสถำนศึกษำ มรีะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพือ่กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรใชขอมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมี

ประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

การประเมิน 

1. ผูบริหำรสถำนศึกษำจดัใหมีขอมูลพื้นฐำนท่ีจ ำเปนในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

2. ผูบริหำรสถำนศึกษำจดัใหมีระบบขอมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจดักำรดำนตำง ๆ 

3. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชในกำรบริหำรจดักำรขอมูลสำรสนเทศ 

4. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5. ผูบริหำรสถำนศึกษำมีกำรน ำผลจำกกำรประเมินไปใชพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ขอมูลพื้นฐำนท่ีจ ำเปนในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

3. กำรใชขอมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 

4. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5. ผลกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

เกณฑการประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 สถำนศึกษำรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ เพื่อสรำงสังคมแหงกำรเรียนรูมีกำรจัดท ำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย ประกอบดวยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย  สถำนศึกษำมีกำรสรำงควำมรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ ท้ังในประเทศและตำงประเทศ    ในกำรจัด

กำรศึกษำ กำรจดัทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรยีนรู กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมำะสม 

เพื่อพัฒนำผเูรียนและคนในชุมชนสสูังคมแหงกำรเรยีนร ู

-  ดานการมีสวนรวม 

ค าอธิบาย   สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ มีสวนรวมกับสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำชีวศึกษำ

ระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพือ่ยกระดับและพัฒนำคณุภำพสถำนศึกษำและสงเสริมใหผู

เรียนเปนผมูีจิตอำสำโดยใชวิชำชีพสรำงประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รำยละเอียดดังนี ้

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1  ระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ค าอธิบาย    ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงไดจัดท ำแนวทำงปฏิบัติกำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีขึ้นเพื่อใหสถำนศึกษำและ 

สถำนประกอบกำรน ำไปใชเปนแนวทำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีใหมีคุณภำพและประสทิธิภำพยิ่งข้ึน 

การประเมิน  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคตีำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ระบบทวิภำคีทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 กำรส ำรวจควำมพรอมของสถำนประกอบกำร หนวยงำน องคกำร ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีรวม

กับสถำนศึกษำ 

1.2 กำรบันทึกขอตกลงควำมรวมมือ (MOU) ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1 จัดท ำแผนงำนและจดัท ำแผนกำรเรยีนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำครีวมกับสถำนประกอบกำร หนวย

งำน องคกำร 

2.2 ประชำสัมพันธ แนะแนวผูเรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.1 คัดเลือกผเูขำเรยีน 

3.2 ท ำสัญญำกำรฝกอำชีพ ปฐมนิเทศผเูรียน กำรประชุมผปูกครอง 

3.3 จัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรหูรือแผนกำรฝกอำชีพ 

3.4 จัดกำรเรยีนกำรสอนหรือกำรฝกอำชีพ 
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ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1 กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝกอำชีพ 

4.2 กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำหรือกำรฝกอำชีพ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.1 กำรส ำเรจ็กำรศึกษำผเูรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

5.2 กำรติดตำมผสู ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

5.3 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนประจ ำปในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำค 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ควำมพรอมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 

2. กำรวำงแผนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 

4. กำรติดตำม ตรวจสอบคณุภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวภิำคีของสถำนศึกษำ 

5. กำรสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ 

เกณฑการประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

 

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ทัง้  1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแตข่ั้นตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแตข่ั้นตอนที่ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตั้งแตข่ั้นตอนท่ี 1,2 2 ปำนกลำง 

มีผลกำรประเมิน ครบถ้วน ตำมขัน้ตอนท่ี 1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบาย   สถำนศึกษำมีกำรสรำงเครือขำยควำมรวมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจดักำรอำชีวศึกษำทั้งในประเทศและ

หรือตำงประเทศ ในดำนครูพิเศษ ครูภูมิปญญำทองถิน่ ครูผเูชี่ยวชำญ ผทูรงคุณวุฒิสถำนประกอบกำร ดำนงบประมำณ 

ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑ ฯลฯ และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรปรับปรุงอยำงตอเนื่อง 

การประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรที่หลำกหลำยในกำรจดักำรอำชีวศึกษำทั้งในประเทศและ 

หรือตำงประเทศ 

    2. สถำนศึกษำมีเครือขำยควำมรวมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหนวยงำนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพครูและ 

ครูฝกในสถำนประกอบกำร 

         3. สถำนศึกษำมีกำรจัดใหครูพิเศษ ครูภมูิปญญำทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชำญ ผูทรงคุณวุฒิในสถำนประกอบกำรทั้งใน

ประเทศและหรือตำงประเทศรวมพัฒนำผูเรียนไมนอยกวำรอยละ 80 ของจ ำนวนสำขำงำนท่ีสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เชน งบประมำณ  ทุนกำรศึกษำ  

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรำกฏผลกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงคของกำรระดมทรัพยำกรอยำงเปนรูปธรรม 

            5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัด 

กำรอำชีวศึกษำกับเครือขำย เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอยำงตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 

 1. แผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรที่หลำกหลำยในกำรจดักำรอำชีวศึกษำ ท้ังในประเทศและหรือ 

ตำงประเทศ 

 2. เครือขำยควำมรวมมือในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อยกระดับคณุภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 

           3. จ ำนวนสำขำงำนทั้งหมดที่สถำนศึกษำจดักำรเรียนกำรสอน 

    4. จ ำนวนสำขำงำนที่จัดใหครูพเิศษ ครูภูมปิญญำทองถิ่น ครูผเูชี่ยวชำญ ผทูรงคุณวุฒิในสถำนประกอบกำร ท้ัง 

ในประเทศและหรือตำงประเทศรวมพัฒนำผเูรียน 

           5. ผลกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ 

           6. ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับ 

เครือขำย เพื่อกำรปรับปรุงและพฒันำอยำงตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ  1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ   1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ   1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมิน ตำมข้อ   1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน  ตำมข้อ   1 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3   ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

ค าอธิบาย   สถำนศึกษำมีกำรบรหิำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำชีพ และจิตอำสำโดยกำร 

มีสวนรวมของผบูริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียน     และสงเสรมิใหผเูรียนเปนผูมีจิตอำสำโดยใชวิชำชีพสรำง

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

การประเมิน 

1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผบูริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรชุมชน 

2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผบูริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรวชิำกำร 

3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผบูริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียนเขำรวมกิจกรรมบริกำรวชิำชีพ 

4. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมใหผบูริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียนเขำรวมกิจกรรมจิตอำสำ 

5. สถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรบรกิำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรชุมชนของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียน 

2. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรวชิำกำรของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียน 

3. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมบริกำรวชิำชีพของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียน 

4. ผลกำรเขำรวมกิจกรรมจิตอำสำของผูบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผเูรียน 

5. กำรใชนวัตกรรมในกำรบริกำรชุมชน วิชำกำร วิชำชีพ และจิตอำสำของสถำนศึกษำ  

เกณฑการประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมิน 3 ขอ 3 ด ี

มีผลกำรประเมิน 2 ขอ 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมิน 1 ขอ 1 ก ำลังพัฒนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1   ระดับคุณภาพของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ

งานวิจัย โดยสถานศึกษารวมมือและน าไปใช้กับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 

ค าอธิบาย   สถำนศึกษำสงเสรมิสนับสนุนใหมีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคงำนวิจัย โดยผบูริหำร ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผเูรียน หรอืรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตำง ๆ ท่ีสำมำรถน ำไปใชประโยชนไดตำมวัตถุประสงค และ

เผยแพรสสูำธำรณชน 

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 
น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑกำรประเมิน ดังนี ้

ผลกำรประเมิน คำคะแนน ระดับคณุภำพ 

มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1,2 2 ปำนกลำง 
มีผลกำรประเมินตำมขอ 1  1 ก ำลังพัฒนำ 

 
 


