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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นทั้งหมด ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุ ณ ภาพ ทางวิ ช าการ ทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์
ประกอบด้วย การดูแลและ แนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การมีงานทำ และศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คำอธิบาย
จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ชั ้ น ปี ที่ 2 ที ่ ผ ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั ้ ง แรกตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
จำนวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ร้อยละ =
X 100
จำนวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
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การตรวจสอบข้อมูล
๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด
๒. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
๓. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
๔. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
๕. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิ ส ระของศูนย์ บ่ มเพาะผู ้ ประกอบการอาชี วศึ กษา ปรากฏผลการประเมิ นศูน ย์ บ่ ม เพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดังภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู้การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด
การคำนวณ
จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ =
X 100
จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
5. ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ หมายถึง ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาและคิดริเริ่มดำเนินธรุกิจหรือการ
ประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
3
ดี
ร้อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดงหรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร
ในระดั บ ชาติ ข องประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ น ั บ รวมการจั ด กิ จ กรรมประกวด แข่ ง ขั น ของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
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การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
การเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิ ชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา
กำหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตาม ระบอบอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒนาระบบดูแ ลช่ ว ยเหลื อและแนะแนวผู ้ เ รีย นให้ส ามารถสำเร็ จ การศึกษา
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของ สถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่น ที่ ส ำเร็จ การศึ กษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคํานวณ
จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น
ร้อยละ =
X 100
จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
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การตรวจสอบข้อมูล
๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
๒. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
๓. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
๔. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
๕. จนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
๖. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00-79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00-69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00-59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน
จิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ( อกท.) ปรากฏผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมของ องค์ ก ารฯ ตามที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และ ร่ ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.)
๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และ ร่ ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับผลการประเมินใน ระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
๓. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และ ร่ ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้ รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และ ร่ ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับผลการประเมินใน ระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และ ร่ ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๓ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
คำอธิบาย
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยไม่นับ รวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวม ของสถานศึกษา
การคํานวณ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ
ร้อยละ =
X100
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา
การตรวจสอบข้อมูล
๑. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
๓. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
๔. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีง านทำ
ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ
๕. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ
ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
๖. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติ มให้ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการประเมินย่อย 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
๓) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขางานหรื อ รายวิ ช าร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของตลาดแรงงาน
๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคํานวณ
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
ร้อยละ =
× ๑๐๐
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
การตรวจสอบข้อมูล
1) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตอบสนองตวามต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถู กต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบข้อมูล
๑) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการ ที่หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการคํานวณ
จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ =
× ๑๐๐
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
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เกณฑ์การประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๓ การจัดการเรียนการสอน
คำอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้และทำวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การคํานวณ
กําหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด การเรียน
การสอน
Z = จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีก ารสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. จำนวนครูผู้สอนที่ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
นําค่าร้อยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน
คำอธิบาย
ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
การประเมิน
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
การคํานวณ
กำหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
W = จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
Y = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z}
5N
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
นำค่าร้อยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คำอธิบาย
ครูผู้สอนจัด ทำแผนพัฒนาตนเองและเข้า ร่วมกระบวนการพัฒนาวิช าชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่
การประเมิน
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด การเรียน
การสอน
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
การคํานวณ
กำหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จำนวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
Y = จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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Z = จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรั บ
หรือเผยแพร่
ร้อยละเฉลี่ย =
100{V+W+X+Y+Z}
5N
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จำนวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จำนวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรั บ
หรือ เผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน
นําค่าร้อยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
คำอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับ จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคํานวณ
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ =
X100
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
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เกณฑ์การประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
จัดการสถานศึกษา
คำอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษา
การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑. ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม
คำอธิบาย
สถานศึ ก ษาดำเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพี ย งพอต่อ การใช้งานของ ผู ้ เรีย นหรือ ผู้ รั บบริ การ เอื ้ อ ต่ อ การจัด การเรีย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดู
แดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อ การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
และผู้เรียน
3. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ทั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อํานวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการที่กำหนด
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการ เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
และผู้เรียน
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3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน
หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชน์สำหรั บ
ให้บริการทาง การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกําลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่สภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม นำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ำ ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบข้อมูล
๑. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
๒. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
๓. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบ
กําจัดขยะ ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕. ระบบรักษาความปลอดภัย
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เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
คำอธิบาย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากรทาง การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนัง สือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด และมี ระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว้า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่งเรียนรู้หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ ผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. จำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วย
ตนเองเพียงพอ
4. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จำนวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
6. จำนวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จำนวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
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เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสนเทศภายใน
สถานศึกษา
คำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สำหรั บ บริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ในด้ า นความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และ ใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และ ใช้ข้อมูล
3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
1
กำลังพัฒนา
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน
ต้นสัง กัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คำอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาและสถาน ประกอบการนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึ กษา
ระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
๑. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
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๔. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๕. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
1
กำลังพัฒนา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน สู่สั่งคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คำอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนปฏิบัติงานประจำปี
และได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑. การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
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๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : สำหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายวาด้วย
โรงเรียนเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามี เ ครื อข่ ายความร่ว มมือ กับ สถานประกอบการหรื อหน่ว ยงานอื ่น ๆ เพื่อพั ฒ นา
ศักยภาพครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขา
งานที่สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็น รูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ
และหรือ ต่างประเทศ
๒. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จำนวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จำนวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้ง ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
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๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
๖. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้ วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
*หมายเหตุ
- กิจกรรมจิตอาสา การปฏิบัติที่ทำด้วยความสมัครใจและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
- กิจกรรมบริการวิชาการ การให้ความรู้แก่สังคมที่มีค่าตอบแทนหรือให้เปล่าจัดขึ้น
- กิจกรรมบริการวิชาชีพ การให้บริการด้านอาชีพหรือความถนัดแก่สังคมโดยมีค่าตอบแทนหรือให้เปล่า
- กิจกรรมบริการชุมชน การให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนกลุ่มที่อาศั ยใน
บริเวณเดียวกัน
การประเมิน
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
๒. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
๓. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
๔. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
๕. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับ
จังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ง านสร้ า งสรรค์ งานวิ จ ั ย ใน
สถานศึกษา
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ระดับจังหวัด
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชน
หรือได้รับ รางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด
หรือได้รับ รางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ
๕. ผลงานนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จ ั ย มี ก ารนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง ใน
ระดับประเทศหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิ จัย ใน
สถานศึกษา
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 1 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.๑ ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
คำอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาการจั ด
การศึ ก ษาที ่ ม ุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาโดยการมี ส ่ วนร่ว มของครู
บุคลากร ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
๒. สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุ ณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กำลังพัฒนา
ประเด็นการประเมินย่อยที่ ๑.2 ร้อยละของจำนวนประเด็นการประเมินที่มีการพัฒนา
คำอธิบาย
จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่
1.1-4.2 ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
๑. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูงกว่า
ในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
๒. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีเลิศ” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีเลิศ” โดยมี
ค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือส่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ร้อยละ =
X100
จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษโดยกำหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรการคำนวณ
ผลรวมค่าคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.1-4.2X100
คะแนน =

=………….%
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ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00-79.99
ร้อยละ 60.00-69.99
ร้อยละ 50.00-59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
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หน้า ๓
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรค
สอง แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิ การออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อ ย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ำกับดูแล
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่ก ำหนดไว้ จัดให้มีก าร
ประเมินผลและตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
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หน้า ๔
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงาน
ต้นสัง กัดหรือหน่ว ยงานที ่ก ำกั บดู แ ลสถานศึก ษามีหน้า ที ่ในการให้ ค ำปรึก ษา ช่วยเหลือ และ แนะนํา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตาม ข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก
ให้สำนักงานดำเนินการประเมิน ผลและติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้ สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการดำเนินการตามวรรคสอง สำนักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดำเนินการ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญ หาอันเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หน้า ๕
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการดำเนินการตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับ
หลักการ ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งภายใน
และภายนอก ไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทำให้ไม่สะท้อนความเป็นจริง
และเป็นการสร้าง ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
กำกับดูแล และ หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
และเกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ภาคผนวก ข
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
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