


 

คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

ค ำน ำ 

คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้ประกอบในการ
เขียนแผนประจ าปี แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ครอบคลุม เป็นระบบ และสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

โดยคู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก
เป็น บทน า และแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนท่ีสอง เป็นเรื่องของการด าเนินงานใน
สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา 

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ค าแนะน า และหวังเป็นอย่างว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป 

 

 

 

 

 

จงศักดิ์  ทยานิธิกุล 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

 
 

 

 

 
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้    หน้า ก 
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สำรบัญ 

หน้า 

บทท่ี ๑ บทน า           ๑ 

บทท่ี ๒ แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา      ๓ 

บทท่ี ๓ การด าเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ     ๕ 

 มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา      ๕ 

 มาตรฐานท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนอาชีวศึกษา     ๒๓ 

 มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา      ๓๓ 

มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ      ๕๗ 

มาตรฐานท่ี ๕ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   ๕๙ 

มาตรฐานท่ี ๖ ด้านการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ๖๓ 

มาตรฐานท่ี ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา      ๗๓ 

มาตรฐานท่ี ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน    ๗๗ 

บรรณานุกรม           ๙๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ข 
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งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑ 

 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 
ควำมหมำยของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน  หมายถึง  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
ควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีบ่งบอกหรือตัดสินผลคุณภาพของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓  
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการประเมิน ตลอดจน
เนื้อหาสาระ รายละเอียดของการประเมินตามตัวบ่งช้ีในมาตรฐานสถานศึกษา  จะเป็นกลไกวัด
คุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน และเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งผล
การประเมินจะสะท้อนความส าเร็จอย่างน้อย ๒ ด้าน คือ   

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้   
๒. ด้านคุณภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาว่าได้ด าเนินการแล้ว ส่งผลให้

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีต่างๆบรรลุตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับคุณภาพใด 
 
หลักกำรในกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

๑. การประเมินคุณภาพภายใน คือ การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงและของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๒. ในการด าเนินงานนั้นต้องสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีจิตส านึกร่วมกันใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นงานประจ าไม่แยก
ส่วนกับงานอื่นๆท่ีท าตามปกติอยู่แล้ว โดยทุกฝ่ายต้องมีการวางแผน มีการตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ 
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๒ 

๓. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้า ท่ีของบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น ในการท่ีจะร่วม
ผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพมีคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึ่ง
ประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริง และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

๒. กระตุ้นให้ก าลังใจ แนะน า ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อไป 
 
ประโยชน์ของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

๑. การตรวจประเมินภายใน เป็นการแนะน าและกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง 
๒. การตรวจประเมินภายในเป็นการสร้างความมั่นใจในจัดการศึกษา หรือปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เป็นการสะท้อนข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทุกฝ่าย ในด้านงบประมาณ บุคลากร หรืออื่นๆ 
๔. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจะเป็นเอกสารท่ีส าคัญท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา

ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สนับสนุน วางแผน ในการพัฒนาสถานศึกษา 
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งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๓ 

 
 

บทที่ ๒ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
แนวทำงปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามปรัชญา พันธกิจ ของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินตรวจสอบ 
ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษามีดังนี้ 

๑. กำรศึกษำ และเตรียมกำร มีแนวการด าเนินการ ดังนี ้
๑.๑  ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพภายใน  ผลจากการท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษาควรจัด
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจและช้ีแจงความส าคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
บุคลากรทุกคนทราบ และจัดบุคลากรับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน 

๑.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดบทบาทหน้าท่ี มีการแต่งต้ังคณะท างานในส่วน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด  ได้แก่ 

๑) คณะกรรมการบริห ารถานศึกษา ท าหน้าท่ีประกาศมาตรฐาน
สถานศึกษา พิจารณาน าตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในเป็นข้อมูลหลักในการ
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๒) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหน้าท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน  
จัดท าคู่มือก ากับติดตาม ตามนโยบายการประกันคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมินผล
ตนเอง  (SAR)  

๓) คณะท างานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดการด าเนินการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

 
๒. กำรวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการมีส่วนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน  

๓. กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
การประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสถานศึกษา เก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย 
รวดเร็ว 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๔ 

๒) นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และโครงการท่ีได้รับ
มอบหมาย และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไป 

๓) ประเมินสภาพปัจจุบัน และสรุปผลตามมาตรฐาน 
  

๔. กำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ 
ก าหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ โดยท าการตรวจสอบ ท้ังการปฏิบัติงาน และ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๕ 
 

 
บทที่ ๓ 

การด าเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคณุภาพ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา(๙ ตัวบ่งชี้) 

 
พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่
ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐  ขึ้นไป  เทียบกับจ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  ท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน  จ าแนกตาม
ช้ันปี  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
๒. วิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
๓. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ทฤษฎี ปฏิบัติ และลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
๔. ก าหนดเกณฑ์ตัดสินผลการเรียน 
๕. แผนกวิชาประสานงานทะเบียน รับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนทีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ า ใช้เป็นข้อมูลน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ปรับพื้นฐานผู้เรียน ครูผู้สอน แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ๒.๐๐ 

ครูผู้สอนทุก
คน 

แผนกวิชา - งาน
ทะเบียน 
 

-วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพยากร 

สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ
ให้แก่ผู้เรียน 

 แผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 

จัดสอนซ่อมเสริม ครูผู้สอน   ฝ่ายวิชาการ 
นิเทศการสอนและการวัดผลประเมินผล  แผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 
สร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น ทุนการศึกษา ,
เกียรติบัตร ,รางวัล และอื่นๆ 

ครูผู้สอน แผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม 

ครูผู้สอน แผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน แผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 
 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖ 
 

 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนท้ังหมด  ท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคัน  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละช้ันปีจ าแนกตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ประกอบด้วย 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด 
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  เทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  ท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคันในระดับ ปวช. และปวส. จ าแนกตามช้ันปี  
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

 ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ  ... 
(สถานศึกษาระบุเกณฑ์ร้อยละ ตามข้อตกลงของสถานศึกษา) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง  และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า ๕ 
คน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูลท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนท้ัง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 
 

คุณภาพของผู้เรียนใน ๓ ด้าน คือ 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๗ 
 

๑. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการส่ือสาร  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อื่น  การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 

สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานท้ังของรัฐและเอกชนท่ีรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน   
 

ชุมชน  หมายถึง  บุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 

แนวทางการปฏิบัติ  
          จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนท้ัง ๓ ด้าน   

๑. ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒. ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อื่น  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  
การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ฝึกความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติทางวิชาชีพจนเกิดความช านาญ   

๔. สนับสนุนให้ผู้เรียนบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนออกฝึกงานใน
สถานประกอบการ 

ครูท่ีปรึกษา แผนกวิชา ทวิภาคี วิชาการ 

เกี่ยวข้องกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน 

ครูท่ีปรึกษา  ครูท่ี
ปรึกษา 

พัฒนาฯ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การส่ือสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครู
ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกแผนก 
 

 
 

วิชาการ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูผู้สอน แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา แผนกวิชา งานทวิ
ภาคี 

วิชาการ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๘ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

กิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ ครูผู้สอน แผนกวิชา  พัฒนาฯ 
 

ฝึกทักษะและการแข่งขันทักษะขององค์การ
วิชาชีพ 

ครูผู้สอน แผนกวิชา กิจการ
นักเรียนฯ 

พัฒนาฯ 
วิชาการ 

การเล่ือนระดับ(อกท.ระดับหน่วย,ระดับภาค
,ระดับชาติ ) 

ครูท่ีปรึกษา  กิจการ
นักเรียนฯ 

พัฒนาฯ 

การวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการในรายวิชาชีพทุกสาขา          
และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ีส าคัญ 

ครูผู้สอน แผนก
วิชาชีพ 

หลักสูตร วิชาการ 

ผู้เรียนบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ครูผู้สอน แผนก
วิชาชีพ 

ฝึกอบรม พัฒนาฯ 

ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 

  ทวิภาคี 
วิจัย 

วิชาการ 

 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ) 
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๕๐- ๕๙.๙๙ เมื่อ

เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๖๐- ๖๙.๙๙ เมื่อ

เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๗๐- ๗๙.๙๙ เมื่อ

เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ

เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้

แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีรับผู้เรียนเข้าฝึกงานท่ีมีต่อ

คุณภาพท้ัง ๓ ด้านของผู้เรียน 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพท้ัง 

๓ ด้านของผู้เรียน 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงานและบุคคลใน

ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพท้ัง ๓ ด้านของผู้เรียน 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๙ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๕) 

๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๔) 

๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๓) 

๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๒) 

๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ปฏิบัติตามประเด็นท่ี ๑ และมีผลตามประเด็น ...  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  จ าแนกตามระดับประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี ๒๐ % ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
  ประเมินปฏิบัติ ๘๐%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม 
  รวม            ๑๐๐%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ 
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี ๔๐ % ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม 
  ประเมินปฏิบัติ ๖๐%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
  รวม            ๑๐๐%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 
๒. ปฏิบัติตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแผนกวิชา 
๓. เชิญผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผูรั้บผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ครูวิชาชีพ แผนกวิชา วัดผล วิชาการ 

ฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ครูท่ีปรึกษา แผนกวิชา ทวิภาคี แผนงานฯ 
ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ ครูวิชาชีพ แผนกวิชา  วิชาการ 
เสริมทักษะวิชาชีพ ครูวิชาชีพ แผนกวิชา  วิชาการ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๐ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผูรั้บผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เชิญผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
วิชาชีพ 

ครูวิชาชีพ แผนกวิชา  วิชาการ 

การนิเทศการสอน  แผนกวิชา  วิชาการ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  แผนกวิชา วัดผล วิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. หลักฐานการก าหนดเครื่องมือประเมิน  และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ  
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 

๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา  
สาขาวิชา  และสาขางาน 

๓. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับ ปวส. ๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน เกี่ยวกับ 

๓.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
๓.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 

สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 
  

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ ... 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๑ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-net) ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 
ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)(สทศ.) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  
จ าแนกตามระดับช้ัน  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ก าหนดนโยบายให้ผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.๓ และปวส.๒ เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ทุกคน 

๒. ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบติัตาม ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ และตัวบ่งช้ี ๑.๓ 
๓. เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net ของแผนกวิชา/งานวัดผล 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net ครูผู้สอน แผนกวิชา วัดผล วิชาการ 
จัดสอบ V-net   วัดผล/

ทะเบียน 
วิชาการ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. ๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน เกี่ยวกับ 

 ๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-net) 

๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สทศ.) 

๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
net) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมดในระดับ ปวช.๓  และระดับ ปวส.๒  



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๒ 
 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-
net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๕๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ร้อยละ ... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-net) ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.) เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  จ าแนกตามระดับช้ัน  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net ของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/งานวัดผล 
๒. ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)เพิ่มเติม 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ครู
ภาษาอังกฤษ 

แผนกวิชา
สามัญฯ 

 วิชาการ 

เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) 

ครู
ภาษาอังกฤษ 

แผนกวิชา
สามัญฯ 

 วิชาการ 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๓ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

มัคคุเทศก์น้อย น าเท่ียวในท้องถิ่น ครู
ภาษาอังกฤษ 

แผนกวิชา
สามัญฯ 

 วิชาการ 

จัดสอบ V-net   วัดผล วิชาการ 
 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. ๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ใน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษา(องค์การมหาชน)(สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-

net) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมดในระดับช้ัน ปวช.๓  และระดับ ปวส.๒ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป   ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๕๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๔ 
 

 ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชพีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

 

ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ  จ าแนกตามระดับช้ั น  
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  ได้ก าหนดไว้ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ร่วมปฏิบัติตามโครงการท่ีแผนกวิชา/งานวัดผลก าหนด 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

เตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

ครูวิชาชีพ วิชาชีพ  วิชาการ 

จัดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ   วัดผล วิชาการ 
 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ  โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 

 ๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

๓. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ/หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๕ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  ร้อยละ ... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
เทยีบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. มีการติดตาม/กระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
๒. มีการติดตามความประพฤติ/ผลการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  โดยประสานกับครูผู้สอนเพื่อทราบ

แนวโน้มของผลการเรียนของผู้เรียน 
๓. ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

Homeroom (ดูแลผู้เรียน) ครูท่ีปรึกษา แผนกวิชา  ฝ่าย
วิชาการ 

การเยี่ยมบ้าน ครูท่ีปรึกษา  งานครูท่ี
ปรึกษา 

ฝ่ายพัฒนา 

การจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  แผนกวิชา งานอาคาร ฝ่ายพัฒนา 
การหารายได้ระหว่างเรียน  แผนกวิชา งานการค้า ,

งานฟาร์ม 
ฝ่าย
แผนงาน 

การวิจัยในช้ันเรียน ครูผู้สอน แผนกวิชา งานวิจัย ฝ่ายแผน 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๖ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

Homeroom (ดูแลผู้เรียน) ครูท่ีปรึกษา แผนกวิชา  ฝ่าย
วิชาการ 

การเยี่ยมบ้าน ครูท่ีปรึกษา  งานครูท่ี
ปรึกษา 

ฝ่ายพัฒนา 

การจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  แผนกวิชา งานอาคาร ฝ่ายพัฒนา 
การหารายได้ระหว่างเรียน  แผนกวิชา งานการค้า ,

งานฟาร์ม 
ฝ่าย
แผนงาน 

การเข้าค่ายคุณธรรม   งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนา 
,ฝ่าย
วิชาการ 

ดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติด   งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนา 

SMS เข้า - ออกสถานศึกษา    ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้น  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนัน้ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

(สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล เพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณต่อหัว) 

๑.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑.๓ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. 

และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๗ 
 

ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ ... 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ป ี

 

ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาได้งานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลากหลายช่องทาง   
๒. ให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระแก่นักศึกษา ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ 
๓. รวบรวมข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษารายบุคคล สถานศึกษา สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง ด้วย

วิธีการหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการประสานงานภายหลังส าเร็จการศึกษา 
๔. น าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท างาน บันทึกในโปรแกรม ศธ.๐๒ 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)  แผนกวิชา ทวิภาคี แผนงานฯ 
จัดหางาน (ควรจัดในนาม อศจ.)   งานแนะแนว ,

ประชาสัมพันธ์ 
 

ปัจฉิมนิเทศ ครูท่ีปรึกษา  แนะแนว พัฒนาฯ 
ส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 
๑ ปี 

  แนะแนว พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๘ 
 

๑. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน ท่ีได้งานท า
ภายใน ๑ ปี ในสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน 

๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานท่ีประกอบอาชีพ 

๔. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ 

๕. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ 
ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  ร้อยละ ... 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน 
คือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือกลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษา  ผู้รับบริการ  มีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Rating Scale ๑ - ๕ เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุม
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่าง
ถูกต้อง 
 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน คือ  

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๑๙ 
 

๑. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการส่ือสาร  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อื่น  การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานท่ีศึกษาต่อท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  แนะแนว 
วิจัยฯ 

พัฒนาฯ 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  แนะแนว 
วิจัยฯ 

พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ) 

๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๕๐- ๕๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๖๐- ๖๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๗๐- ๗๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ -๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้ 

Rating scale  เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า

ท างานท่ีมีต่อคุณภาพท้ัง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพท้ัง 

๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๒๐ 
 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีมีต่อคุณภาพท้ัง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาและ
ผู้รับบริการ  ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  

และมีผลตาม(๕) 
๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๔) 

๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๓) 

๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๒) 

๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ปฏิบัติตามประเด็นท่ี ๑ และมีผลตามประเด็น ... 
 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา(๕ ตัวบ่งชี้) 
 

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 

๑. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๒. ส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๓. ร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา 
๔. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

ครูผู้สอน
รายวิชา 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

วิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ครูผู้สอน
รายวิชา 
 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ครูผู้สอน
รายวิชา 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา  
(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ(๑) – (๔)  



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๔ 
 

     ไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง พัฒนาสาขาใหม่ ,พัฒนาในรายวิชาเดิม เนื้อหา หรือกิจกรรม 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. ข้อมูลสาขาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๒. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๓. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานท่ีสาขางานได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
๗. ร้อยละของสาขางานท่ีได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี   ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)  ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔) ๔ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระดับ ?? 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ค าอธิบาย จ านวนครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน  เทียบร้อยละกับจ านวนครูท้ังหมดในสถานศึกษา 
 
แนวการปฏิบัติ  

๑. ก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด ทุกรายวิชาท่ีสอน 

๒. นิเทศติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๕ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 

ครูทุกคน ทุกแผนก หลักสูตร 
 

วิชาการ 

นิเทศติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคน ทุกแผนก หลักสูตร วิชาการ 

ประกวดแผนการเรียนรู ้ ครูทุกคน ทุกแผนก  วิชาการ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ) 

๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

๒. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. ข้อมูลครูท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. ร้อยละของครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน
เทียบกับครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๖ 
 

และมีผลตาม(๕) 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  

และมีผลตาม(๔) 
๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๓) 

๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  
และมีผลตาม(๒) 

๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ร้อยละ ๘๐  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  และให้ครูบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอน  และผลการนิเทศการสอนไปจัดท า
วิจัย  และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้ 

๑. มีเป้าประสงค์ 
๒. มีการระบุปัญหา 
๓. มีวิธีการด าเนินการ 
๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
๕. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการ 

 
แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

๒. จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทุกรายวิชา 
๓. จัดท าบันทึกหลังสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. นิเทศการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการนิเทศ 
๕. น าผลจากการสอน  และผลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย  เพื่อแก้ไขปัญหา

หรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชาท่ีสอน 
๖. น าเสนอรายงานผลการวิจัยให้สถานศึกษาทราบโดยผ่านแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ  นอกจากนี้ควร

จัดท าส าเนาอีก ๑ ฉบับมอบงานวิจัยด้วย(ถ้าท าได้) 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๗ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

บันทกึหลังการสอนทุกรายวิชา ครูทุกคน ทุกแผนก หลักสูตร วิชาการ 
นิเทศการจัดการเรียนการสอน  ทุกแผนก หลักสูตร วิชาการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคน ทุกแผนก หลักสูตร วิชาการ 
พัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคน ทุกแผนก ส่ือการ

เรียนรู ้
วิชาการ 

วิจัยในช้ันเรียน ครูทุกคน ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 
 
 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน  

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของรายวิชาท่ีสอน 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลัง
การสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. ข้อมูลรายวิชาท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
๒. หลักฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
๔. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังสอน 
๕. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการสอน  และผลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป

จัดท าวิจัย  เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๘ 
 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  และน าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 
 
แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. ประชุมก าหนดเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการสอน 
๒. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยมี

ร่องรอยหลักฐาน 
๓. วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 
๕. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
๖. น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ครูทุกคน แผนกวิชา วัดผล วิชาการ 
พฒันาสมรรถนะผู้เรียน ครูทุกคน แผนกวิชา  วิชาการ 
นิเทศการจัดการเรียนการสอน  แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๒๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้

ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวิชาท่ีสอน 
๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผุ้

เรียน  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. ข้อมูลครูท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ

จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชา

ท่ีสอน 
๖. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๗. หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ี  สอน 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๓๐ 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มีการนิเทศ
การฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน เพื่อน า
ผลไปปรับปรุง 
 
แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขางาน 

๒. จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติการฝึกงาน 
๓. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๔. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๕. ประชุมสัมมนาครูนิเทศการฝึกงาน 
๖. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๗. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

คัดเลือกและท าความร่วมมือสถานท่ีฝึกงาน  แผนกวิชา ทวิภาคี วิชาการ 
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน   ทวิภาคี วิชาการ 
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ 

  ทวิภาคี วิชาการ 

สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน  แผนกวิชา ทวิภาคี วิชาการ 
ประชุมสัมมนาครูนิเทศการฝึกงาน  แผนกวิชา ทวิภาคี วิชาการ 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๔. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

 

 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา   หน้า ๓๑ 
 

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผ่านการคัดเลือก  และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตามหลักสูตร 

๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๔. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
๕. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไป

ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๓ 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (๑๒ ตัวบ่งชี้) 
 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยของสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้คือ  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีว ศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑  และกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์สรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง  บุคคลหรือกล่มบุคคลท่ีมิได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย  ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ให้ท า
หน้าท่ีประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ซึ่งบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีประเมิน ๒ ด้านดังกล่าว  อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันก็ได้ 
  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป  ให้ใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า Rating scale ๑-๕ 
  การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. สรรหาและน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและน าเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๔ 

๓. น าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการ
ประเมิน 

๔. ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย(๗ข้อ) 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ประชุมกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย   บริหารงาน

ท่ัวไป/
บุคลากร 

บริหาร
ทรัพย์ฯ 

ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  -บริหาร 
งานท่ัวไป/
บุคลากร 
-วิจัยฯ 

-บริหาร
ทรัพย์ฯ 
-แผนงานฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง 
๓. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ี

ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ 
– ๕.๐๐ 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย  ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกับสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๕ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย  ระดับ ..... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน  และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มี
การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  พร้อมท้ังจัดท ารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระเบียบท่ี สอศ. 
ก าหนด 

๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ บริบทของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ กระบวนการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์    
การวิจัยและนวัตกรรม ,การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การกีฬา และนันทนาการ การบริหารและการจัดการ การพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

๔. น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
๗. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

  วางแผนฯ แผนงานฯ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน    แผนงานฯ 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๖ 

๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

๓. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
เกณฑ์การตัดสิน  

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

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อัตลักษณ์  หมายถึง  คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๗ 

 
แนวทางการปฏิบัติ  

๑. ก าหนด/ทบทวน อัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. จัดท าแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๕. รายงานผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ครู ทุกแผนก - กิจกรรม 
- ครูท่ีปรึกษา 

พัฒนาฯ 

พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ครูวิชาชีพ แผนก
วิชาชีพ 

 วิชาการ 

พัฒนาวิชาการ ครูผู้สอน ทุกแผนก วัดผล วิชาการ 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  อัตลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนงาน/โครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๔. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๕. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน  

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

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔) ๔ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๘ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ค าอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยใช้ภาวะผู้น า
และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย  โดยใช้ Rating scale ๑-๕ 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมถึงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓. ประชุมผู้ปกครอง  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. ประเมินผลการบริหาร และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  -บุคลากร 
-วิจัยฯ 

บริหาร
ทรัพย์ฯ 

ประชุมครู   บริหาร
ท่ัวไป 

บริหาร
ทรัพย์ฯ 

ประชุมผู้ปกครอง   -ปกครอง 
-ครูท่ี
ปรึกษา 

พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๓๙ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหาร และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 กรรมการวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนา หาจุดอ่อน จุดด้อย 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผู้ปกครองผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
๔. หลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย  ครู  และบุคลากรทุกฝ่าย

ในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา/วิทยาลัย 
 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ  โดยมีข้อมูล
พื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท  ได้แก่  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา  ข้อมูล
ตลาดแรงงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน  เช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน  มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-
๕ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ 

๒. ด าเนินการใหค้รู บุคลากร และผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๐ 

๓. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล   -ศูนย์ข้อมูล แผนงานฯ 
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

  -วิจัย 
-ศูนย์ข้อมูล 

แผนงานฯ 

ปรับปรุงระบบเครือข่าย   -ศูนย์ข้อมูล แผนงานฯ 
ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 

  -ศูนย์ข้อมูล แผนงานฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วน
และเช่ือมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย ๙ ประเภท  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

๒. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
๓. หลักฐานท่ีครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๑ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่าง
น้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนัน
และการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  และผู้ปกครอง  มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเส่ียงใน
ด้านต่างๆลดลง 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วยครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
๒. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และก าหนดความเส่ียง อย่างน้อย ๕ ด้าน 
๓. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 
๔. ด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียง 
๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียง 
๖. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
การวิเคราะห์ความเส่ียง  แผนกวิชา ปกครอง พัฒนาฯ 
การบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย   แผนกวิชา ปกครอง พัฒนาฯ 
การบริหารความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท    แผนกวิชา ปกครอง พัฒนาฯ 
การบริหารความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด    แผนกวิชา -ปกครอง 

-สวัสดิการ 
พัฒนาฯ 

การบริหารความเส่ียงด้านสังคม    แผนกวิชา ปกครอง พัฒนาฯ 
การบริหารความเส่ียงด้านการพนันและการมั่ว
สุม 

 แผนกวิชา ปกครอง พัฒนาฯ 

กิจกรรมโฮมรูมเกี่ยวกับการป้องกนัความเส่ียง  ครูท่ีปรึกษา  ครูท่ีปรึกษา พัฒนาฯ 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและ
การมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๒ 

๕. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน/โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ อย่างน้อย ๕ ด้าน  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

๒. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรหิารความเส่ียง 
๓. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
๕. หลักฐานแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง(เพิ่ม/ลด)ในแต่ละด้าน 

 
เกณฑ์การตัดสิน  

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

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง  ระดับ .... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียน  โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา  มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. ปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อดูแลแก้ปัญหา

ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและความประพฤติครอบคลุมความเส่ียง ๕ ด้าน ซึ่งระบบดูแลผู้เรียนมี
บทบาท ดังนี้ 

๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลเป็นระบบ 
๒) คัดกรอง  จ าแนกกลุ่มผู้เรียน เป็นกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย/ใกล้ชิด 
๓) จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสงเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี

ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมโฮมรูม เย่ียมบ้าน สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

๔) จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือ ด้วยการให้ค าปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๓ 

๕) การส่งต่อ ด าเนินการส่งต่อภายในกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือส่งต่อภายนอกกับเครือข่าย
ความร่วมมือภายนอก เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน 

๓. จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
๔. จัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
๕. คัดกรองกลุ่มผู้เรียน เพื่อจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ปฐมนิเทศผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา ทุกแผนก  พัฒนาฯ 
กิจกรรมโฮมรูม ครูท่ีปรึกษา  งานครูท่ี

ปรึกษา 
พัฒนาฯ 

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   -ปกครอง 
-ครูท่ีปรึกษา 

พัฒนาฯ 

พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา ครูท่ีปรึกษา  -งานท่ี
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาฯ 

พัฒนาผู้เรียนท่ีปัญญาเลิศ ครูผู้สอน
รายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทุกแผนก หลักสูตร 
 

วิชาการ 

จัดทุนการศึกษา   แนะแนว พัฒนาฯ 
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   ระบบดูแลฯ พัฒนาฯ 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๓. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของ

จ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
๕. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. ค าส่ังแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา และหลักฐานการพบ/การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
๓. หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกนัดูแลผู้เรียน 
๔. แผนงาน/โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๕. หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนท่ีเรียนดี 
๖. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลผู้เรียน 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  ระดับ ..... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัด โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ และดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนต่างๆให้สะอาดและมี

บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  
๓. จัดท าตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิทยบริการ/อาคารสถานท่ี และรายงานการใช้ 
๔. ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

๕. รายงานผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผูรั้บผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

  อาคารฯ บริหารทรัพย์ฯ 

ประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี   -อาคารฯ 
-วิจัยฯ 

-บริหารทรัพย์ฯ 
-แผนงานฯ 

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ 
ศูนย์วิทยบริการ 

  -ศูนย์วิทยฯ 
-วิจัยฯ 

-วิชาการ 
-แผนงานฯ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการจัดท าแผนงาน/โครงการในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

๔. หลักฐานการน าเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๖ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน  โดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ประจ าปี 
๒. จัดท าแผนงานบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ประจ าปี 
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

จัดหาและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 

ครู แผนกวิชา วางแผนฯ แผนงานฯ 

บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 

ครู แผนกวิชา วางแผนฯ แผนงานฯ 

ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

  -พัสดุ 
-งานศูนย์
วิทยฯ 
-วิจัยฯ 

-บริหารทรัพย์ฯ 
-วิชาการ 
-แผนงานฯ 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และ

คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. แผนงาน/โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๗ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ** คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์  และมีความมั่นคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทางสังคม  และสุข
ภาวะจิตและวิญญาณ 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและอื่นๆ   
๒. สนับสนุนการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
๓. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
๔. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมด้านสุขภาวะทางกาย 
๕. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมด้านสุขภาวะทางอารมณ์ 
๖. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมด้านสุขภาวะทางสังคม 
๗. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมด้านสุขภาวะจิตและวิญญาณ 
๘. สนับสนุน/ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานองค์กร

ภายนอก 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การให้ความรู้/อบรมเกี่ยวกับวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  บุคลากร บริหารทรัพย์
ฯ 

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย   บุคลากร บริหารทรัพย์
ฯ 

คุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ัง ๔ ด้าน 

  -บุคลากร 
-สวัสดิการ

บริหารทรัพย์
ฯ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๘ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ฯ 
ประกาศ/ยกย่องครูในด้านต่างๆ   บุคลากร บริหารทรัพย์

ฯ 
การแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น 

  บุคลากร บริหารทรัพย์ 

 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
๖. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๔๙ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน   การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการและการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 งบด าเนินการ หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ค่าเส่ือมราคา  เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
(รวมค่าจ้างบุคลากร) 
 
แนวทางปฏิบัติ  ร่วมเสนอโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงบด าเนินการ 

๑. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ตามไตรมาส รวมถึงการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการปลูกฝัง
จิตส านึก 

๒. บริหารผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนให้มีรายได้หรือมูลค่าผลผลิต 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การจัดหาวัสดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 ทุกแผนก -การเงิน 
-บัญช ี
-พัสดุ 

-วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพย์ฯ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี   วางแผนฯ แผนงานฯ 
จัดท าส่ือในการเรียนรู้ ครูท่ีจัดท า

ส่ือการ
เรียนรู ้

ทุกแผนก ส่ือฯ วิชาการ 

การจัดนิทรรศการ/ประกวดส่ือ  นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  หรืองานวิจัย 

 ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬาและ
นันทนาการ  และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ครูท่ีจัดท า  กิจกรรม พัฒนาฯ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๕๐ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

วันวิชาการ  ทุกแผนก  วิชาการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพ   บริการ

ชุมชน 
พัฒนาฯ 

งานฟาร์ม  แผนก
วิชาชีพ 

ฟาร์ม แผนงานฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ของงบด าเนินการ 

๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๓. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต/ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
๔. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์   และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๕. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัด

แสดงโครงการ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๖. หลักฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๕๑ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ท้ังในประเทศและ
หรือต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ   
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลและน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุง พัฒนา 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

  ความร่วมมือ แผนงานฯ 

เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ครูผู้สอน ทุกแผนก สารบัญ -วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพย์ฯ 

การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา  

  -วางแผนฯ 
 

แผนงาน 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

  ความร่วมมือ แผนงานฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

๒. สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศ และ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 

๓. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                       หนา้  ๕๒ 

๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 
๒. ข้อมูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ

สถานศึกษา 
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ  เช่น งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
๖. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  ระดับ .... 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๕๗ 
 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ (๑ ตัวบ่งชี้) 
 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน  และมีการประเมินความ  พึงพอใจของผู้รับบริการ  
โดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต้ังแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ วิชาชีพ ทุกสาขางาน ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อปี 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานให้ครอบคลุมครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขา
งาน 

๓. ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การบริการวิชาการและวิชาชีพ ครู
ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกแผนก โครงการพิเศษ พัฒนาฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

  บริการชุมชน พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อปี 
๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม

โครงการ  กิจกรรม 
๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๕๘ 
 

 

๒. ข้อมูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๓. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา 
๔. หลักฐานการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๕. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา 
๖. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๗. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการวิชาการและวิชาชีพ  ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๕๙ 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย( ๒ ตัวบ่งชี้) 
 

 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของผู้เรียน 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนจัดท าโครงการ/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย  และจัดให้มีการประกวด  แสดงและเผยแพร่ผลงาน  รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และชาติ 
 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการจัดท าโครงงาน 
หรืองานวิจัย 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
๓. จัดประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
๔. น าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน 
๕. ประกาศยกย่อง ชมเชยผู้เรียนท่ีจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย จนได้รับ

ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

ครูรายวิชา
โครงการและ
ครูท่ีสนใจ 

ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 

นิทรรศการประกวดโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ครูรายวิชา
โครงการและ
ครูท่ีสนใจ 

ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 

วันวิชาการ  ทุกแผนก  วิชาการ 
 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.๓ จ านวน ๓ 
คน: ๑ ช้ิน  และระดับช้ัน ปวส.๒ จ านวน ๒ คน: ๑ ช้ิน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๐ 

๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวนผลงานท้ังหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนผลงานท้ังหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ข้อมูลผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน 

๒. หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า  การจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๓. ข้อมูลโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในแต่
ละสาขางาน 

๔. ข้อมูลโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

๕. ข้อมูลโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ 
๖. ข้อมูล โครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของครู 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริมใหค้รูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
และจัดให้มีการประกวด  เผยแพร่ผลงาน  รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริม
ให้เขา้ร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 
แนวทางการปฏิบัติ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๑ 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าโครงการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๒. จัดประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๓. น าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน 
๔. ประกาศยกย่อง ชมเชยครูท่ีจัดท าโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย จนได้รับ

ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

ครูทุกคน ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 

นิทรรศการประกวดนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ครูทุกคน ทุกแผนก วิจัยฯ แผนงานฯ 

วันวิชาการ  ทุกแผนก  วิชาการ 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ

จ านวนผลงานท้ังหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

ของจ านวนผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ข้อมูลครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า  การจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๓. ข้อมูล  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๔. ข้อมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน

สถานศึกษา 
๕. ข้อมูล  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ 
๖. ข้อมูล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชุมชน จังหวัด  ภาค และชาติ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๒ 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  ระดับ .... 
 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (๔ ตัวบ่งชี้) 
 

 ปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริม
กีฬำและนันทนำกำร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยใช้แบบประเมินค่า 
(Rating scale) ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ต้ังแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

๒. ให้ครู บุคลากร ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๓. ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ครูทุกคน ทุกแผนก -กิจกรรม -พัฒนาฯ 
ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ครูทุกคน ทุกแผนก -กิจกรรม 

-บุคลากร 
-พัฒนาฯ 
-บริหาร
ทรัพย์ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๔ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ด้านการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ครูทุกคน ทุกแผนก กิจกรรม พัฒนาฯ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมของชาติในอาเซียนและ
ของโลก 

  -ศูนย์วิทย
บริการ 

-วิชาการ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ครูทุกคน ทุกแผนก -กิจกรรม 
-วิจัย 

พัฒนาฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกท่ี
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

  -กิจกรรม 
-วิจัยฯ 

พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน่้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลุกจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๕ 
 

๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๗. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝ่ังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๖ 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ต้ังแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๒. ใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๓. ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูทุกคน ทุกแผนก กิจกรรม พัฒนาฯ 
 ๕ ส 
 

ครูทุกคน ทุกแผนก อาคารสถานท่ี บริหาร
ทรัพย์ฯ 

ประเมินผลด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูทุกคน ทุกแผนก -กิจกรรม 
-วิจัย 

พัฒนาฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 ทุกแผนก -กิจกรรม 
-วิจัย 

พัฒนาฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า  
๕  โครงการ  กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๗ 
 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และมีการประเมินผลโดยเฉล่ีย  
๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรยีนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตส านึก ด้าน

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๗. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูก

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ต้ังแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๘ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. จัดโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๒. ให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
๓. ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

กีฬาและนันทนาการ ครูทุกคน ทุกแผนก กิจกรรม พัฒนาฯ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูทุกคน ทุกแผนก กิจกรรม 
วิจัย 

พัฒนาฯ 
แผนฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  กิจกรรม 
วิจัย 

พัฒนาฯ 
แผนฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า  ๕  โครงการ  
กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรังปรุงการบริหารจัดการ 
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษา  ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมิน  โดยเฉล่ีย  ๓.๕๑ - 
๕.๐๐ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๗. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๖๙ 
 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ระดับ .... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน/โครงการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  และผู้เรียน  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
ใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑ – ๕ 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

๒. จัดท าแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

๓. ด าเนินงานตามแผน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๕. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ปัจจัยน าเข้า 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในรายวิชาสอน 

ครูทุกคน ทุกแผนก -หลักสูตร วิชาการ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๗๐ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการท้ัง ๔ ฝ่าย 

  -ทุกงาน -วิชาการ 
-พัฒนาฯ 
-แผนงาน 
-บริหาร
ทรัพย์ฯ 

การให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ 

 ทุกแผนก -หลักสูตร 
-บุคลากร 

-วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพย์ 

ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูทุกคน ทุกแผนก กิจกรรม 
วิจัย 

พัฒนาฯ 
แผนฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  -วิจัยฯ 
-งานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แผนงานฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 

๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเช้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน  โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑  - ๕.๐๐ 

 
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้   หน้า ๗๑ 
 

๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกนัคุณภาพ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้                                       หนา้  
 

๗๓ 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(๒ ตัวบ่งชี้) 

 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง   ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการในมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 
๒. จัดประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๓. ด าเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
๔. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบตามล าดับสายงาน 
๕. จัดท ารายการการประเมินตนเองให้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ปัจจัยน าเข้า 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
ประชุมของคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และคณะอนุกรรมการฯ 

ครูท่ีเป็น
คณะกรรมการ 

แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

ประชุมช้ีแจงมาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
 

ครูทุกคน แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ครู
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน 

ทุกแผนก - วิจัย 
-ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ครูทุกคน ทุกแผนก วางแผนฯ แผนงานฯ 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕.. ครูทุกคน ทุกแผนก วางแผนฯ แผนงานฯ 
 
 
ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขัน้ตอน) 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกนัคุณภาพ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้                                       หนา้  
 

๗๔ 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
๕. หลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)  ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔) ๔ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ระดับ .... 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ การ
จัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี  
โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งช้ีได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา ๗ 
มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งช้ี   

๒. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี 
๓. แสดงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีตามเป้าหมาย 

   



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกนัคุณภาพ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้                                       หนา้  
 

๗๕ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประชุมของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และคณะอนุกรรมการฯ 

 แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

ประชุมช้ีแจงมาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี ครูทุกคน แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐาน/
ตัวบ่งช้ี 

ครู
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน 

ทุกแผนก -วิจัยฯ 
-ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา 

 ทุกแผนก ประกัน
คุณภาพฯ 

แผนงานฯ 

แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
 ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัย............  ปีการศึกษา ๒๕....... 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ - ๑.๙ 
มาตรฐานท่ี ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๕ 
มาตรฐานท่ี ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ – ๓.๑๒ 
มาตรฐานท่ี ๔  ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  
มาตรฐานท่ี ๕  ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ – ๕.๒ 
มาตรฐานท่ี ๖  ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ – ๖.๔ 
มาตรฐานท่ี ๗  ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน  ดีมาก 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ๓๐ -๓๔ ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัว

บ่งช้ีใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

๕ 

ดี ๒๔ – ๓๓ ตัวบ่งช้ี ๔ 
พอใช้ ๑๘ – ๒๓ ตัวบ่งช้ี ๓ 

ต้องปรับปรุง ๑๒ – ๑๗ ตัวบ่งช้ี ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า ๑๒ ตัวบ่งช้ี ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกนัคุณภาพ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้                                       หนา้  
 

๗๖ 

 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ผลการประเมินมีตัวบ่งช้ีระดับดีมาก  
จ านวน ๑๒  ตัวบ่งช้ี  ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๗๗ 

มาตรฐานที่ ๘  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๑๐ ตัวบ่งชี้) 
 

จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 

แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามระเบียบท่ี สอศ. 

ก าหนด 
๒. จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โดยศึกษาความต้องการของชุมชน ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. น าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๔. ด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
๖. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม 

 แผนกท่ีเปิด
สอน 

วางแผนฯ แผนงานฯ 

จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันประจ าปี 

 แผนกท่ีเปิด
สอน 

  

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  แผนกท่ีเปิด
สอน 

 แผนงานฯ 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 
๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา  

โดยการมี ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๗๘ 

๒. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าป ี

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา  

โดยการมี ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี  โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

๓. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
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 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ .... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 

ประเด็นการพิจารณา (ผลส าเร็จ : แบบขั้นตอน) 
๑. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๒. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๗๙ 

๓. ร่วมกับชุมชน สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา 

๔. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาฝึกอบรมฯ 

ครูผู้สอน
รายวิชา 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

วิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ฝึกอบรมฯร่วมกับชุมชน สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ครูผู้สอน
รายวิชา 
 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ฝึกอบรมฯ 

ครูผู้สอน
รายวิชา 
 

แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
๒. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๓. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานท่ีสถานศึกษาได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการ

จัดฝึกอบรม 
๗. ร้อยละของรายวิชาท่ีได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการ

จัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคณุภาพ 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 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ค าอธิบาย      สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบคณุภาพ และแบบปริมาณ) 
๑. ก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด ทุกรายวิชา 

๒. นิเทศติดตามการจัดท าแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

จัดท าแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ท่ี
มุ่ ง เน้ นสมรรถนะอาชีพ   และบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์  และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบท่ี
สถานศึกษาก าหนด ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 

ครูผู้สอนทุก
คน 

แผนกท่ีเปิด
สอน 

หลักสูตร 
 

วิชาการ 

นิเทศติดตามการจัดท าแผนการจัดการเข้า
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

ครูผู้สอนทุก
คน 

แผนกท่ีเปิด
สอน 

หลักสูตร วิชาการ 

ประกวดแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ครูผู้สอนทุก
คน 

แผนกท่ีเปิด
สอน 

 วิชาการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

๒. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันด าเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันด าเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันด าเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันด าเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๑ 

๑. หลักฐานครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแต่ละคน
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

๔. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอนเทียบกับจ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสนิ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ ๘๐  ระดับ .... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ค าอธิบาย    สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม และ
น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

แนวทางการปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 
๑. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันตามแผนการฝึกอบรมฯท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรม 

๒. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันโดยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทุกรายวิชา 
๓. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบโดยมีร่องรอยหลักฐาน 
๔. วัดและประเมินผลตามแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรม 
๕. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรม 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๒ 

๖. น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรม 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ครูทุกคน แผนกท่ีเปิด
สอน 

หลักสูตร วิชาการ 

พัฒนาส่ือในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ครูทุกคน แผนกท่ีเปิด
สอน 

ส่ือการ
เรียนรู ้

วิชาการ 

วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ครูผู้สอน
รายวิชา 

แผนกท่ีเปิด
สอน 

วัดผล วิชาการ 

พัฒนาสมรรถนะผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

ครูผู้สอน
รายวิชา 

แผนกท่ีเปิด
สอน 

 วิชาการ 

นิเทศการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  แผนกท่ีเปิด
สอน 

 วิชาการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
๓. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
๔. หลักฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๓ 

๖. หลักฐานการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

๗. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันในทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม  

๘. หลักฐานการน าผลการการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ .... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
นอกเหนือจากท่ีไดรับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง 
 

แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบองค์ประกอบ) 
๑. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาผู้ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
๒. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลและน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุง พัฒนา 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา 

  ความร่วมมือ แผนงานฯ 

ฝึกงานในสถานประกอบการ   -วางแผนฯ แผนงาน 

เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

ครูผู้สอน แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

สารบัญ -วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพย์ฯ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๔ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

    

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ัน 
๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน

ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน 
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ใน

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเพื่อการปรับปรุง 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๒. ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาได้รับการ

สนับสนุนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๖. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเพื่อการปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับ .... 
 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ค าอธิบาย      จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ท้ังหมดในสถานศึกษา จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 
แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 

สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 
พัฒนาด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร   บุคลากร บริหาร

ทรัพย์ฯ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการฝึกอบรม 
๓. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
๔. ข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๕. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน
สถานศึกษา จ าแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐  

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๖ 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ระดับ .... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ค าอธิบาย        สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี
ของสถานศึกษา 
 

แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบคุณภาพ แบบปริมาณ) 
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

การจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน    แผนงาน 

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก    แผนงาน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในด้านวัสดุฝึก 

อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปีของ
สถานศึกษา 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕-๒๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐-๓๔.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕-๙๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๐ ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  

๑. หลักฐานแสดงงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
๓. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๗ 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับ ... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

ค าอธิบาย   จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน 
จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 
๑. สร้างความตระหนักให้ครูจัดการฝึกอบรมฯอย่างหลากหลาย 
๒. มีการวัดผลอย่างหลากหลายตามสภาพจริง 
๓. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ทฤษฎี ปฏิบัติ และเจตคติ 
๔. ก าหนดเกณฑ์ตัดสินผลการฝึกอบรมฯ 
๕. สนับสนุนการฝึกอบรมซ่อมเสริม 

 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ฝึกอบรมมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ๒.๐๐ 

ครูผู้สอน แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

- วัดผล 
-ทะเบียน 
 

-วิชาการ 
-บริหาร
ทรัพยากร 

นิเทศการฝึกอบรมและการวัดผลประเมินผล  แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

-ระบบ
การเรียนรู ้

ฝ่ายวิชาการ 

จัดฝึกอบรมซ่อมเสริม ครูผู้สอน  -ระบบ
การเรียนรู ้

ฝ่ายวิชาการ 

การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้
ฝึกอบรม 

 แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

 ฝ่ายวิชาการ 

สร้างแรงจูงใจ เช่น ทุน ,เกียรติบัตร ,รางวัล 
และอื่นๆ 

ครูผู้สอน แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

 ฝ่ายวิชาการ 

 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๘ 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน โดย
พิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา เกี่ยวกับ  

    ๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 

    ๑.๒ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 

    ๑.๓ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไป เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ท้ังนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน  
จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

 ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป

ระดับ .... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ค าอธิบาย    จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมแรกข้าวของรุ่นนั้น จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบปริมาณ) 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๘๙ 

๑. ครูท่ีปรึกษาติดตาม/กระตุ้นเตือนให้ผู้ฝึกอบรมเกิดความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

๒. ครูท่ีปรึกษาติดตามความประพฤติ/ผลการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  โดยประสานกับครูผู้
ฝึกอบรมเพื่อทราบแนวโน้มของผลการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม 

๓. ครูผู้ฝึกอบรมด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๘ 
 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ปฐมนิเทศ  แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

ทวิภาคี แผนงาน 

เพื่อนช่วยเพื่อนในการศึกษา ครูผู้สอน    

ติดตาม เย่ียมบ้านผู้ขาดเรียน ครูผู้สอน    

ปัจฉิมนิเทศ     

โฮมรูม ครูผู้สอน    

กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษา     

 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

แรกข้าวของรุ่นนั้น โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา เกี่ยวกับ  

    ๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 

    ๑.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
เข้าของรุ่นนั้น  จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน      =              ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา        
                                                                   ๘๐ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

×   ๕ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๙๐ 

ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ระดับ ... 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

ค าอธิบาย      สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้
ความสามารถท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น 
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปล่ียนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว 
เป็นต้น 
 

แนวทางปฏิบัติ (ผลส าเร็จ : แบบคุณภาพ แบบปริมาณ) 
ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๔ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ครู แผนกวิชา งาน ฝ่าย 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  แผนกวิชาท่ี
เปิดสอน 

งานวิจัย แผนงาน 

 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมือเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา  
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 



คู่มือการด าเนินงานในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้                                                     หนา้  
 

๙๑ 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของตน จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ระดับ ..... 
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