
การอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกดั

ดร.ประชาคม  จนัทรชิต
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ

รักษาการในต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

การประเมนิคุณภาพภายใน



1. เอกสารเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพทีป่รับปรุงใหม่

1.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และทีป่รับปรุงแก้ไข และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558

1.2 คู่มอืการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ฉบบัปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2558)

1.3 คู่มอืการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั 
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2558)

1.4 แบบบนัทกึข้อมูลภาคสนาม การประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั 
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2558)



1.1.1 ส่วนที่ปรับปรุงคือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
1) แนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 
2) เกณฑก์ารตดัสินของตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9 
3)  ค  าอธิบาย  การค านวณ ประเดน็การพิจารณา   และ เกณฑก์ารตดัสิน  ของตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ดงัน้ี

1.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
หลกัเกณฑ์และแนวปฏบัิติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และทีป่รับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558



เดมิ ปรับปรุง

1. ข้อความในข้อ 5. ข้อ 6. และ ข้อ 7. ของแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นดังนี้

1. ใหแ้กไ้ขขอ้ความในขอ้ 5. ขอ้ ๖. และขอ้ ๗. ของแนวปฏิบติัในการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นดงัน้ี

5. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกดัประกอบด้วย

(1) แต่ละตัวบ่งช้ีได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน
และ

(2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์การ
ตัดสิน  ไม่ต ่ากว่า 3.50 คะแนน

5. ใหส้ถานศึกษาด าเนินการตาม “เกณฑก์ารด าเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดผลในระดบัคุณภาพ 
“ดีมาก” ในทุกตวับ่งช้ี

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งช้ีใด 
มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ
และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายัง       ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่ง เสริม 
สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภายในปีต่อไป

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถา้ตวับ่งช้ีใดอยู่
ในระดับคุณภาพ“ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” 
สถานศึกษาตอ้งวิเคราะห์สาเหตุ และพฒันาให้อยู่ในระดับคุณภาพ
ตั้ งแต่  “พอใช้” ข้ึนไปในปีถัดไป  ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้
หน่วยงานตน้สังกดั ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนบัสนุน และ
ร่วมกบัสถานศึกษาพฒันาเพื่อให้อยู่ในระดบัคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” 
ข้ึนไปภายในปีต่อไป



เดมิ ปรับปรุง
7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกดั เพือ่ติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุก
สามปี ถ้าตัวบ่งช้ีใด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน หน่วยงาน
ต้นสังกดัต้องวเิคราะห์สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ โดยให้มกีารประเมนิซ ้าในปีถัดไป

7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด   เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   อยา่งนอ้ยหน่ึง
คร้ังในทุกสามปี ถา้ตวับ่งช้ีใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ตอ้งปรับปรุง”
หรือ “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงาน ตน้สังกดัตอ้งวิเคราะห์สาเหตุ  
ให้ขอ้เสนอแนะ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมกบัสถานศึกษาพฒันา เพื่อให้อยู่ในระดบัคุณภาพตั้งแต่ “พอใช”้ 
ข้ึนไป  โดยใหมี้การประเมินซ ้ าในปีถดัไป

2. เกณฑ์การตัดสินตามตัวบ่งช้ีที ่1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9
รวม 8 ตัวบ่งช้ี มดีังนี้
เกณฑ์การตัดสิน

2. ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที ่1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 
1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9  รวม 8 ตัวบ่งช้ี เป็นดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน

ใหเ้ทียบบญัญติัไตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
ก าหนดผลจากประเดน็การพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป 
เทียบไดค่้าคะแนน 5.00
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =  ร้อยละจากประเดน็การพิจารณา

ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน

ดมีาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ดี ร้อยละ 70-79.99 4

พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 3

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1

80
x  5

ระดบัคุณภาพ ค่าคะแนน

ดมีาก 4.51 – 5.00

ดี 3.51 – 4.50

พอใช้ 2.51 – 3.50

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50



เดมิ ปรับปรุง
3. “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที ่1.4 และ 1.5 รวม 2 ตัวบ่งช้ี มดีังนี้
เกณฑ์การตัดสิน

3. ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที ่1.4     และ 1.5
รวม 2 ตัวบ่งช้ี เป็นดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
ใหเ้ทียบบญัญติัไตรยางศ ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
ก าหนดผลจากประเดน็การพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ข้ึนไป 
เทียบไดค่้าคะแนน 5.00  
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =  ร้อยละจากประเดน็การพิจารณา

ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน

ดมีาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5

ดี ร้อยละ 55–64.99 4

พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 50

x  5

ระดบัคุณภาพ ค่าคะแนน

ดมีาก 4.51 – 5.00

ดี 3.51 – 4.50

พอใช้ 2.51 – 3.50

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50



เดมิ ปรับปรุง
4. “ค าอธิบาย” “การค านวณ” “ประเด็นการพจิารณา” และ “เกณฑ์การ
ตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที ่1.3  มดีังนี้
ค าอธิบาย
จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตาม
ระดับ ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

4. ให้แก้ไข “ค าอธิบาย” “การค านวณ” “ประเด็นการพจิารณา” และ 
“เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที ่1.3 เป็นดังนี ้ 

ค าอธิบาย
จ านวนผูเ้รียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินคร้ังแรก เทียบร้อยละกบั
จ านวนผู ้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ าง
หลกัสูตร จ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา

การค านวณ
ร้อยละ =  จ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

ประเด็นการพจิารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
โดยพจิารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

การค านวณ
ร้อยละ =  จ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

ในการประเมินคร้ังแรก

ประเด็นการพจิารณา
ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ
ในการประเมินคร้ังแรก  เทียบกบัจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา

x  100จ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิา
ตามโครงสร้างหลกัสูตร

x  100

จ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิา
ตามโครงสร้างหลกัสูตร
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เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้ งแต่ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป 
เทียบไดค่้าคะแนน 5.00
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =  ร้อยละจากประเดน็การพิจารณา

ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน

ดมีาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ดี ร้อยละ 70-79.99 4

พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 3

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1

80
x  5

ระดบัคุณภาพ ค่าคะแนน

ดมีาก 4.51 – 5.00

ดี 3.51 – 4.50

พอใช้ 2.51 – 3.50

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50



1.2.1 สาระส าคัญ มีดงันี้
1) เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

2) เพือ่เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3) เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.2 คู่มือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2558)



1.2.2 ส่วนทีป่รับปรุง ดงันี้
1) เอกสารหน้าที ่8 ภาพท่ี 1.2 การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2) เอกสารหน้าที ่12 ภาพท่ี 1.5 กรอบแนวคิดการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3) เอกสารหน้าที ่13 ภาพท่ี 1.6 ขั้นตอนการจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

4) เอกสารหน้าที ่27 ภาพท่ี 3.1 ความสมัพนัธ์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ในระบบการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก

5) เอกสารหน้าที ่35-38 มีการแกไ้ขปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558

6) เอกสารหน้าที ่40 ภาพท่ี 5.1 ขั้นตอนการจดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน



1.3.1 สาระส าคัญ มีดงันี้
1) เป็นคู่มอืการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั  

2) ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพในสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มมีาตรฐานและสามารถจ าแนกคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ได้อย่างถูกต้อง

1.3 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั
(ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2558)



1.3.2 ส่วนทีป่รับปรุง ดงันี้
1) เอกสารหน้าที ่16 ขอ้ 2 ยกเลิก

2) เอกสารหน้าที ่19 ปรับปรุงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ตน้สงักดั เป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 การจดัการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวชิาชีพ

3) เอกสารหน้าที ่21 เพิ่มเติม “เอกลกัษณ์” 

4) เอกสารหน้าที ่22 ปรับปรุงตารางเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การจดัการอาชีวศึกษา

ส่วนที ่2 การฝึกอบรมวชิาชีพ

5) เอกสารหน้าที ่79 เพิ่มเติม บทท่ี 6 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั กรณีประเมินซ ้ า



1.4.1 สาระส าคัญ มีดงันี้
เพื่อเป็นแบบบันทึกข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้น

สังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มมีาตรฐานและสามารถจ าแนกคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ได้อย่างถูกต้อง

1.4 แบบบันทกึข้อมูลภาคสนาม
การประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1  พ.ศ. 2558)

1.4.2 ส่วนทีป่รับปรุง ดงันี้
1) เอกสารหน้าที ่2 ยกเลิก ขอ้ 3.2



2.1 กลุ่มที่  1  สถานศึกษาที่ เ ข้า รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 163 แห่ง

2.2 กลุ่มที่  2  สถานศึกษาที่ เ ข้า รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
จ านวน 207 แห่ง

2. สถานศึกษาทีเ่ข้ารับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกดั



3.1 ให้สถานศึกษาจัดให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่เร่ิมภาคเรียนที่ 1 จน
ส้ินสุดภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา

3.2 ผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. หมายถึงผู้เรียนปกติเรียนเต็มเวลา ผู้เรียนในระบบทวิภาค ี
และผู้เรียนการเทยีบโอนความรู้และเทยีบโอนประสบการณ์

3.3 ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
ซ่ึงมีรายละเอียดของมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ค าอธิบาย ประเด็นการพจิารณา หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา และ
เกณฑ์การตัดสิน

3. แนวทางการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกดั ปีการศึกษา 2557



3.4 ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องด าเนินการการตามส่วนที่ 1 
การจัดการอาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที ่3 ตัวบ่งช้ีที ่3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 และมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งช้ีที ่
7.1 และส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งช้ี รวม 2 ส่วน จ านวน 3 มาตรฐาน 18 
ตัวบ่งช้ี น้ัน ให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนข้อความของส่วนที่ 1 มาตรฐานที่ 3 และ มาตรฐานที่ 7 เฉพาตัวบ่งช้ี
ทีเ่กีย่วข้องใน “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยเทยีบเคยีงกนั

3.5 ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
โดยมเีป้าหมายให้เกดิผลในระดบัคุณภาพ “ดมีาก” ในทุกตัวบ่งช้ี

3.6 ในการประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่ง ช้ี ใดอ ยู่ในระดับคุณภาพ 
“ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้อยู่ในระดับ
คุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป ในปีถัดไป ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพฒันาเพือ่ให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึน้
ไป ภายในปีต่อไป



3.7 ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งช้ีใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” 
หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพฒันาเพือ่ให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึน้
ไปโดยให้มกีารประเมนิซ ้าในปีถัดไป

3.8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ให้เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา 
ระหว่างเดอืน กรกฎาคม ถึงเดอืน สิงหาคม 2558

3.9 จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ของสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกดั ภายในวนัที ่30 กนัยายน 2558




