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หน้า ๒๓ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙                     
จึงออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม 
การก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา                  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศวทิยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
------------------------------------- 

  

 โดยท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ.2559  ลงวันท่ี 16  กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดละสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี 4  กรกฎาคม พ.ศ.2555 
ดังนั้นจึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาใหม่ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พ.ศ.2559 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 21 (1) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 21  ธันวาคม พ.ศ.2559 และโดยมติของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา จึงออกประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพภายในมาตรฐานการอา ชีวศึกษา                         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ.2559  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ  

 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

   
               (นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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หลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ.2559 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก
(คะแนน) 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา  จ้านวน 2 ตัวบ่งชี้ 10 
1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 
1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 5 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ้านวน 6 ตัวบ่งชี้ 30 
 

2.1 
ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

 

5 

2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 5 
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 

 

2.5 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี  ด้านครุภัณฑ์  และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

5 

2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 5 
มาตรฐานที่  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส้าคญั จ้านวน 4 ตัวบ่งชี ้ 20 
3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 

มาตรฐานที่  ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  จ้านวน 2 ตัวบ่งชี้ 10 
4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 
4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 5 

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ้านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  5  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 50 

 

5.1 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน 

 

5 
 

5.2 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

 

5 

5.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 
5.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 5 

 

5.5 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะส้ัน 

5 

5.6 ร้อยละของครูผู้สอนวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก
(คะแนน) 

5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 5 
 

5.8 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม  
๒.๐๐  ขึ้นไป  

 

5 

5.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 5 
 

5.10 
ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ 
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

 

5 
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
๑. ระบบประกันคุณภาพภายใน 

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงข้อ ๒๒) 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้สถานศึกษายืดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้เรียน ชุมชน   

สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  สนับสนุนและ
กับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  ท้ังนี้ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท้ังนี้  ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (กฎกระทรวงข้อ ๕) 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
๑.๑. การประเมินคุณภาพภายใน 
  การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา         
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ      
ประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น  หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ ๒)  โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑.๑ ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเน้นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน (กฎกระทรวงข้อ ๖) หลังเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไปไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๑.๑.๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาท าการประเมินคุณภาพภายใน    
โดยต้นสังกัดให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนท่ี ๑  ของปีการศึกษา 
  ๑.๑.๓ สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ ๗) 
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๑.๒ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(กฎกระทรวง ๒)  โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.๒.๑ ให้สถานศึกกาแต่งต้ังคณะกรรมการท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบคุณภาพ         ตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทุกปี 
  ๑.๒.๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมท้ัง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน (กฎกระทรวงข้อ ๒๙) 
 
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ
การศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ
และโครงสร้างการวางแผน  และการด าเนินงานตามแผน  รวมท้ังการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน (กฎกระทรวงข้อ ๒) 
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.๓.๑ ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมท้ังเหมาะสม       
กับสภาพผู้เรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ท้องถิ่นและเทคโนโลยี  (กฎกระทรวงข้อ  ๒๓) 
  ๑.๓.๒ ให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน  (กฎกระทรวงข้อ ๒๔) 

๑.๓.๓ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
และต้องสอดคล้องกับแนวทางท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงข้อ ๒๕) 

๑) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  และแผนด าเนินการของสถานศึกษา 
๒) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
๔) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๕) การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
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๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักในการจัดการ 

อาชีวศึกษาและปรัชญาเป็นส าคัญ  ซึ่งหลักการจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑  มีหลักการท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑) การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนาก าลังคนในระดับต่างๆ ได้แก่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพในระยะส้ัน    หรือ
ระยะยาวที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา 

๒) การจัดการอาชีวศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
ให้มีงานท า  มีอาชีพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

๓) หลักการส าคัญของการจัดการอาชีวศึกษาคือจะต้องฝึกผู้เรียนให้มีประสบการณ์     
จนสามารถท างานได้  ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยการร่วมมือกับชุมชน สังคม  และสถานประกอบการณ์ 

๔) การจัดการอาชีวศึกษามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ  คือการผลิตและพัฒนา 
ศักยภาพก าลังคนในด้านวิชาชีพโดยจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้
ก าลังคนส าหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

๕) ปรัชญาของการจัดการอาชีวศึกษาคือจะต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและ 
ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีการก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
เอาไว้อย่างชัดเจน  โดยมีเจตนารมณ์ท่ีส าคัญคือให้ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา คือมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

๗) มาตรฐานก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  ถือว่าได้เป็นเจตนารมณ์ของการจัดการ 
อาชีวศึกษาท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนประกอบด้วย  คุณลักษณะส าคัญ  ได้แก่ 
 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานอาชีวศึกษา  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  
การประเมิน และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (พรบ.การอาชีวศึกษา  มาตรฐาน ๔) 
 

  แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา  กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา     
รวมทั้งหลักการจัดการอาชีวศึกษา  ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ ๑   กรอบแนวคิดในการก้าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา   

 คุณภาพอาชีวศึกษาที่มุ่งหวัง จากการศึกษาวิเคราะห์  และสังเคราะห์บริบทของการอาชีวศึกษา
ปรากฏคุณภาพอาชีวศึกษาท่ีมุ่งหวัง  ดังต่อไปนี้ 

๑) คุณธรรมน าอาชีพ 
๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๓) บริหารจัดการยุคใหม่ 
๔) ภาคีเครือข่าย 
๕) บริการวิชาชีพ 
๖) ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
๗) ผู้ประกอบการอาชีวะยุคใหม่ 
๘) มาตรฐานวิชาชีพ 
๙) มาตรฐานความรู้ 
๑๐)  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๑๑)  สถานศึกษาเป็นฐาน 
๑๒)  สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๓)  ภาวะผู้น า 
๑๔)  กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
๑๕)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาในเชิงระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัย  ทรัพยากร  กระบวนการและ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

หลักการจัดอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษาของชาติ 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ 10 

  

ปัจจัย/ทรัพยากร กระบวนการ ผลผลิต 
๑ .ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๒. ด้านผู้เรียน 
๓. ด้านหลักสูตร 
๔. ด้านส่ือการเรียนการสอน 
๕. ด้านงบประมาณ 
๖. ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  อาคาร 
สถานท่ี 

๑. การจัดการอาชีวศึกษา 
๒. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
๓ .  ก า ร บ ริ ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา 
๔. การบริหารวิชาการและ
วิชาชีพ 
๕. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
๖. การปลูกฝัง  จิตส านึก และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 
๗ .  ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
๘ .  ก าร ฝึ กอบร มห ลั ก สูต ร
วิชาชีพระยะส้ัน 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
5. ด้านการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
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เกณฑ์การด้าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. ๒๕๕9 
ส่วนที่ ๑  จ้านวน  4  มาตรฐาน  14  ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านผลการจัดการศึกษา  จ้านวน  2  ตัวบ่งชี้ 
 
*************************************************************** 
 ผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม    
มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละ
สาขาวิชา  สาขางาน  เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน  และมีสัดส่วนผู้ส้าเร็จการศึกษาเทียบกับ
ผูเ้รียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  จ้านวน 2 ตัวบ่งชี้  คือ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 
 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  ศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี  และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ  จากสถานประกอบการ  
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล  
สถานประกอบการ  หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5 ระดับ  เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง  3  ด้าน  มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูล            
มาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 
  

คุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ต้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ 
สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
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ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึง  
ประสงค์เฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปชองจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 
ระดบัคณุภาพ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  
ร วม   ข้อ  5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, และ ๓, ๔  
หรือ 3 , 5 หรือ 4 , 5 รวม 4 ข้อ  4 คะแนน 

 

ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ 4 
หรือ 5 รวม 3 ข้อ 3 คะแนน 

 
พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบง่ช้ีที่  ๑.๒ 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 
ค้าอธิบาย 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนท่ีเรียน 
แบบเต็มเวลา และผู้เรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน  
ท่ีสถานศึกษาก าหนดส าหรับผู้ เรียน ท่ีเรียนแบบไม่ เต็มเวลา' ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพช้ันสูงเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

 
การค้านวณ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ =                                               X ๑๐๐ 

จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 
 
ประเดน็การประเมนิ 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 
ระดบัคณุภาพ 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน 
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๔.๐๐ 

สูตรค้านวณ 
 

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน 
ค่าคะแนน =                                               X 5 

                        80 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่  ๒   
ด้านการบริหารจัดการศึกษา  จ้านวน  6  ตัวบ่งช้ี 
*************************************************************** 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ขุมซน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง            
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ

ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก าหนดและถือ
ปฏิบัติตาม“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม 
 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมรัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ  
และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม ผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด  
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒   
 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัขของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด า เนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัขท่ีหน่วยงาน 

ต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน 
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการประเมิน 

๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัขท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง 

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมซน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายส าคัขท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิ จกรรม 
และเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัขของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายท่ีก าหนด 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา 
ต่อไป 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓   
 ระตับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

ค้าอธบิาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม  

สนับสนุน ก ากับดูแล ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมด

ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ               พ.ศ. 
๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ี 
จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง 
หรือสัมพันธ์กับรายวิซาท่ีสอน 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูไม  ่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา  ฝึกอบรม 
ประชุมวิซาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ช่ัวโมงต่อปี 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนัง สือ  
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ                  
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ 
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิซาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔   
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์
ต่อชุมซนสังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชขาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

ของงบด าเนินการ 
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชขาชองเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๕   
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล  
สารสนเทศ 
 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์ของสถานศึกษา 
มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงแกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการ
ก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
ท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาบ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท่ี
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อบ ารุงรักษา
ข้อมูลสารสนเทศให้มิความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาท่ีต้องการและ
ลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล 

   

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม และปลอดภัย 
๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มิความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

และมิความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
๔. สถานศึกษามิการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล                   

อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมิประสิทธิภาพ คือ 
(๑) มิระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปจัจุบนั 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.6   
 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการ

จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการแกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมซน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาชางานท่ีจัดการเรียน  
การสอน 

๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 
  5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่  ๓ 
ด้านการจัดการเรียนการสอบที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จ้านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
*************************************************************** 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการชองตลาดแรงงาน จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
  
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑ 
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ี

ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล 
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการแกไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน 
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑) การระบุปัญหา 
   (๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
     (๓) วิธีการด าเนินการ 
     (๔) การเก็บข้อมูล 

  (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒ 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิขา 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ  

รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ ๑ 

จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

หรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป 

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ - ๔ ไม่เกิน ๓ ปี 

ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓ 
 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ท่ีสอดคล้องกับสาขางานที,เรียนเนินรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

๔. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 
การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔ 
 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 

และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชขาชองเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิซาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ไมน่้อยกว่า ๔ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเช้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า            
๑ กิจกรรม 
   ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเช้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
๔ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเช้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเช้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิซาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเช้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

  

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่  ๔ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน จ้านวน  2  ตัวบ่งชี้ 
*************************************************************** 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
  

ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑ 
 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๓ 

ประเด็นการประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร  
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมขน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อ งท้ังภาครัฐและเอกซน 
  ๒ .  ส ถาน ศึ กษา ไ ด้ ด า เ นิ น ง านตามแผน พัฒนาการ จั ดก า ร ศึกษ าของ สถาน ศึกษ า 
  ๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ ,  ๓ ,  ๔  และ5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๔.2 
 ร้อยละของตัวบ่งชีทีมีการพัฒนา 
 

ค้าอธิบาย 
จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมด ท่ีมีการประเมินตั้งแต่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ - ๔.๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
๑. ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปีปัจจุบันสูงกว่า

ในปีท่ีผ่านมา ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
๒. ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” 

โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 

การค านวณ 

       จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 
ร้อยละ        =                                                      X 100 

   จ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

ให้เทียบบัขขัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปิดเศษโดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 

  ร้อยละจากประเด็นการประเมิน 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =                                               X ๔ 

๘๐ 
ระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ จ้านวน ๑ มาตรฐาน  ๑๐  ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่  5 
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ้านวน  ๑๐  ตัวบ่งชี้ 
*************************************************************** 

 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นสอดคล้อ งกับความต้องการของชุมชน               
สถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.๑  
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา  

โดยการมีส่วนของครูและบุคลาทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ            
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา  
มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
พร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรยะส้ันประจ าปี 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ 

สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน
สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(๒) สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพส้ันของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา 

(๓) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
(๔) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
(๕) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรม  ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
๓. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าป ี
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระส้ันประจ าปี 
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เกณฑ์การตดัสนิ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒ 

ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๒  
 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  สถานประกอบการ 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (๑) –(๕)            

ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
๒. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
๓. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

รายวิชา 
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานท่ีสถานศึกษาได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้   

ในการจัดการฝึกอบรม  
๗. ร้อยละของรายวิชาท่ีได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี  ไปใช้ใน 

การจัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสนิ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒ 

ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๓  
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

(๒) สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของ 
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

(๓) สถานศึกษามีครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙    
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

(๔) สถานศึกษามีครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙    
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

(๕) สถานศึกษามีครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป       
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
แต่ละคนทุกรายวิชาท่ีสอน 

๔. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย 
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาท่ีสอนเทียบกับครู ผู้สอน
หลักสูตรสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
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เกณฑ์การตดัสนิ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  
 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันรายวิชา  ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม   ใช้วิธีการวัดและประเมินผล              
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน 
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 

(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ 
และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการ
ฝึกอบรม 

(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล               
ท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  น าผลจากการวัดและประเมินผล 

ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ท่ีจัดการ
ฝึกอบรม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดฝึกอบรม 
3. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
4. หลักฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม 
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6. หลักฐานการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

7. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ของครูผุ้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน  ในทุกรายวิชา  ท่ีจัดการฝึกอบรม 

8. หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 

เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕ 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการะดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากท่ี

ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถานประกอบการ  
ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตหลักสูตร 

วิชาชีพระยะส้ัน   
(๒) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือ ร่วม 

เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
(๓) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้าร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
(๔) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์   

ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  โครงการในระดมทรัพยากร             

ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อการปรับปรุง  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. แผนงาน  โครงการระดมทรัพยากร  ในการจัดการฝึกอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น 

ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการ  ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาได้รับ 

การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
๖. รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน  ตามแผน  โครงการ  การระดมทรัพยากรในการจัดการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเพื่อการปรับปรุง 
 

 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๖ 
 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 
 

ค้าอธิบาย 
จ านวนครูผู้สอนหลักวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบเท่ากับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของครูผู้สอนหลักวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาการท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบเท่ากับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ท้ังหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันข้อมูลท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
๓. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม  
๔. ข้อมูลสถานประกอบการ  ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๕. ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา      

ท่ีรับผิดชอบเทียบเท่ากับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา จ าแนกตามแผนก
วิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ๕ 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 
พอใช้ รอ้ยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๗ 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ค้าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักวิชาชีพระยะส้ัน  ในด้านวัสดุฝึก 

อุปกรณ์ ส่ือการสอน  รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร  หรือร่วมเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าของสถานศึกษา  

งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  หมายถึง  เงินงบประมาณท่ีได้รับจักสรร
จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ตามเป้าหมายท่ีก าหนดและรวมทั้ง
เงินค่าลงทะเบียนท่ีได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน              

ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส่ือการสอน  รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ท่ีเชิญเป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันประจ าของสถานศึกษา 

(๒) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ส่ือการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  คิดเป็นร้อยละ 
๒๕-๒๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

(๓) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐-๓๔.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

(๔) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕-๓๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

(๕) สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๐ ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานแสดงงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๓. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีเชิญเป็นวิทยาการหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
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เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (4) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (3) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (2) ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๘ 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

ค้าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป      
เทียบร้อยละกับ  จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกลางคัน 
จ าแนกตามรายวิชา  และภาพรวามของสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสมและการค านวณร้อยละ  ให้คิดเมื่อส้ินภาคเรียนท่ี ๒  หรือส้ิน
ภาคเรียนฤดูร้อน  (ถ้ามี) 
 

การค้านวณ 
  

  ร้อยละ =  

จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชพีระยะสั้น

ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝกึอบรมทั้งหมด−ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกลางคัน

      −   

  x 100 

ประเดน็การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ท่ีมีผลต่อคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป   
เทียบกับผู้เข้ารับการอบรมท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  ท้ังนี้ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน   
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา

เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
๑.๒ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน 
๑.๓ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  
ขึ้นไป  เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด  ท้ังนี้ยกเว้น  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน
จ าแนกรายวิชา   และภาพรวามของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 
พอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๙ 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบแรกเข้า 
 
ค้าอธิบาย 
 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมแรกข้าวของรุ่นนั้น  จ าแนกตามรายวิชา  และภาพรวามของสถานศึกษา 
  
การค้านวณ 

  

  ร้อยละ =  
จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

จ านวนลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น
                 

 x 100 

ประเดน็การพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ฝึกอบรมหลักสูตร เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น     
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา 
เกีย่วกับ 

๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
๑.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 ๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น  จ าแนกตามรายวิชา  และภาพภาพรวมของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 
พอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๑๐ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 
ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาจ านวนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ท่ีมีต่อการน าความรู้
ความสามารถ  ท่ีได้รับจาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไปใช้ประโยชน์  ตามวัตถุประสงค์ของตน 
เช่น  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปล่ียนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
ครอบครัว เป็นต้น  
 มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๑-๕ 
เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

*คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่  สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางส่ิงแวดล้อม และ
สุขภาวะทางจิตและวิญญาณ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑)  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ 

ข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙  

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  

เมื่อเทียบกับข้อมลูท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ           
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๑-๕  เก็บข้อมูล  การข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ 
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน  จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
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เกณฑ์การตดัสนิ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (4) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (3) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (2) ๒ 
ต้องปรับปรงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 


