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โดย นายเริงจิตร์ มีลาภสม
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา

๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘



“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้



“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนด
เกี่ ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐาน ในการจัดการ
อาชีวศึกษาที่พึ งประสงค์  เพื่ อใช้ เป็นเกณฑ์ในการส่ง เสริม
การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้



คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ต้อง
ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ

๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนา
งาน

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖



โครงสร้างหลกัสตูร ปวช. ปวส.
เพื่อคณุภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
หมวดวิชาทักษะชีวิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์



Feed  back

Input Process Output Outcome

วัตถุดิบ    

ผู้เข้าเรยีน

โรงงาน

สถานศึกษา

ผลิตภัณฑ์

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ขายได้  

มีงานท า  
ศึกษาตอ่

แนวคิดจากระบบการผลิต    การจัดการศึกษา



เกริ่นน าและข้อ ๑ - ๒
หมวดที่ ๑ บททั่วไป (ข้อ ๓ – ๗)
หมวดที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อ ๘ – ๑๘)
ส่วนที่ ๒ การอาชีวศึกษา (ข้อ ๑๙ – ๒๙)
ส่วนที่ ๓ การอุดมศึกษา (ข้อ ๓๐ – ๓๖)

หมวดที่ ๓ การประกันคุณภาพภายนอก (ข้อ ๓๗ – ๔๑)

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553



การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

๑. การประเมินคุณภาพภายใน
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

เพ่ือรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ

๑. การประเมินคุณภาพภายนอก
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โดย สมศ.



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

อุดมการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ

หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕



มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๑ 
การจัดการ
อาชีวศึกษา

ส่วนที่ ๒ 
การฝึกอบรมวิชาชีพ

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
๙ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  ๕  ตัวบ่งชี้

มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๑๒ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ๒ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ๔ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๒ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานท่ี ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ   
ระยะสั้น ๑๐ ตัวบ่งช้ี

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555



มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานท่ี ๗
ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา

(๒ ตัวบ่งช้ี)

มาตรฐานท่ี ๓
ด้านการบริหาร

จัดการ
อาชีวศึกษา 

(๑๒ ตัวบ่งช้ี)

มาตรฐานท่ี ๔
ด้านการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ

(๑ ตัวบ่งช้ี)

มาตรฐานท่ี ๒
ด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา

(๕ ตัวบ่งช้ี)

มาตรฐานท่ี ๖
ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และ เสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
(๔ ตัวบ่งช้ี)

ผู้เรียน 
ปวช. ปวส.

มาตรฐานท่ี ๑ ด้าน
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษา
อาชีวศึกษา 

(๙ ตัวบ่งช้ี)

มาตรฐานท่ี ๕
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

(๒ ตัวบ่งชี)้



มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ

มาตรฐานท่ี ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘.๑ ระดับคุณภาพ
ในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๒ ระดับคุณภาพ
ในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๓ ระดับคุณภาพ
ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๕ ระดับคุณภาพ
ในการระดมทรัพยากรในการจัด
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ ระดับคุณภาพ
ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ัน

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๖ ร้อยละของ
ครูผู้ สอนหลักสูตร วิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๗ ระดับคุณภาพ
ในการบริ หา รกา ร เ งิ นและ
งบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑๐ ระดับความพึง
พอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ที่ มี ต่ อ ก า ร น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๙ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า

ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่มีผลการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไป



ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕

และที่ปรับปรุงแก้ไข และ(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘)

หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา



เกณฑ์การตัดสินระดับตัวบ่งชี้

๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน         

๒ คะแนน ต้องปรับปรุง

๓ คะแนน พอใช้   

๔ คะแนน ดี   

๕ คะแนน ดีมาก   ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คะแนน  ดีมาก   

๓.๕๑ – ๔.๕๐ คะแนน  ดี   

๒.๕๑ – ๓.๕๐ คะแนน  พอใช้   

๑.๕๑ – ๒.๕๐ คะแนน  ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๑.๕๐ คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   



ประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินระดับตัวบ่งชี้

ปริมาณ คุณภาพ + ปริมาณ ขั้นตอน องค์ประกอบ

ตัวอย่าง ๑.๗ ตัวอย่าง ๒.๒ ตัวอย่าง ๓.๒ ตัวอย่าง ๒.๕



ประเด็นการพิจารณา ตัวบ่งชี้

ปริมาณ
๑.๑ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖ ๑.๗ ๑.๘

๗.๒ ๘.๖ ๘.๘ ๘.๙

คุณภาพ + ปริมาณ ๑.๒ ๑.๙ ๒.๒ ๘.๓ ๘.๗ ๘.๑๐

ขั้นตอน ๒.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๖ ๗.๑ ๘.๑ ๘.๒

องค์ประกอบ

๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๔ ๓.๕ ๓.๗

๓.๘ ๓.๙ ๓.๑๐ ๓.๑๑ ๓.๑๒ ๔.๑ ๕.๑

๕.๒ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๘.๔ ๘.๕

สรุปประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินแต่ละตัวบ่งชี้



เกณฑ์การด าเนินการ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

จ านวน  8 มาตรฐาน  45 ตัวบ่งชี้



ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน ชั้นปี

(๑)
จ านวน
ผู้เรียน

ที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด

(๒)
จ านวน
ผู้เรียน

ที่ออกกลางคัน

(๓)
จ านวน
ผู้เรียน
ที่เหลือ
(๑)-(๒)

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป

(๔)
จ านวน

(๕)
ร้อยละ

ปวช. สาขา……..……… ๑
๒
๓

สาขา……..……… ๑
๒
๓

รวม  ปวช.
ปวส. สาขา……..……… ๑

๒

สาขา……..……… ๑
๒

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ความส าเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ………

มาตรฐานที่  ๑
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษา  จ านวน  ๙  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป



(๑)
มกีารประเมินความ
พึงพอใจโดยก าหนด

กลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

(๒)
จ านวนที่ตอบกลับ

(๓)
จ านวนของสถานประกอบการและ
บุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

(๔)
ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย

๓.๕๑ – ๕.๐๐

แผนกวิชา B แผนกวิชา C

แผนกวิชา B แผนกวิชา C แผนกวิชา B แผนกวิชา C แผนกวิชา B แผนกวิชา C
สถ

าน
ปร

ะก
อบ

กา
ร

หน
่วย

งา
น

บุค
คล

ใน
ชุม
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ชุม

ชน

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร
หน
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น

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน

มี/ไม่มี มี/ไม่มี
รวมระดับแผนกวิชา

ภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพความส าเร็จ (คุณภาพ+ปริมาณ) 
๑.  มี   ไม่มี การด าเนินการตาม (๑)
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ในภาพรวมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ………

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน



(๑)
ระดับ

(๒)
สาขาวิชา/สาขางาน

(๓)
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

(๔)
จ านวน

(๕)
ร้อยละ

ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย
ความส าเร็จ(ปริมาณ)ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ………………………



(๑)
สาขาวิชา
สาขางาน

(๒)
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

(๓)
จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ผู้เรียนผ่าน  ทั้ง ๒ วิชา
(๔)

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

(๕)
ร้อยละ

(๖)
จ านวนผู้เรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป

(๗)
ร้อยละ

(๘)
จ านวน

(๙)
ร้อยละ

รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ระดับช้ัน ปวช.๓

ระดับช้ัน ปวส.๒

ความส าเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา
((๘) ปวช. + (๘) ปวส. ) x ๑๐๐

((๓) ปวช. + (๓) ปวส. ) 

(๑)
สาขาวิชา
สาขางาน

(๒)
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

(๓)
จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ผู้เรียนผ่าน  ทั้ง ๒ วิชา
(๔)

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

(๕)
ร้อยละ

(๖)
จ านวนผู้เรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป

(๗)
ร้อยละ

(๘)
จ านวน

(๙)
ร้อยละ

รวมทั้งหมด

ร้อยละ...…………=



(๑)
ระดับ

(๒)
สาขาวิชา/สาขางาน

(๓)
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด

(๔)
จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ

(๕)
จ านวนผู้เรียน

ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป

(๖)
ร้อยละ

ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ความส าเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ……………………………….



(๑)
ระดับ

(๒)
สาขาวิชา/สาขางาน

(๓)
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

(๔)
จ านวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

(๕)
จ านวนผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ

(๖)
ร้อยละ

ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

รวม ปวส.
รวมท้ังหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ความส าเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ………………………………..



(๑)
ระดับ

(๒)
สาขาวิชา/สาขางาน

(๓)
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า

(๔)
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา

(๕)
ร้อยละ

ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

รวม ปวส.
รวมท้ังหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗   ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ความส าเร็จ (ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ …………………..………….



(๑)
ระดับ

(๒)
สาขาวิชา/
สาขางาน

(๓)
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา

(๔)
ผูไ้ด้งานท า
ภายใน 1 ปี

(๕)
ผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ
ภายใน 1 ปี

(๖)
ผูศ้ึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

(๗)
รวมผู้ได้งานท า 

ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘   ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ความส าเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ………………………………..



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา

(๑)
มีการประเมินความ
พึงพอใจโดยก าหนด

กลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

(๒)
จ านวนที่ตอบกลับ

(๓)
จ านวนของสถานประกอบการ

หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ
ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

(๔)
ร้อยละของสถานประกอบการ

หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ
ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ฆเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

แผนกวิชา B แผนกวิชา C

แผนกวิชา B แผนกวิชา C แผนกวิชา B แผนกวิชา C แผนกวิชา B แผนกวิชา C

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 
หน

่วย
งา

น

สถ
าน

ศึก
ษา

ผู้ร
ับบ

ริก
าร

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 
หน

่วย
งา

น

สถ
าน

ศึก
ษา

ผู้ร
ับบ

ริก
าร

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 
หน

่วย
งา

น

สถ
าน

ศึก
ษา

ผู้ร
ับบ

ริก
าร

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 
หน

่วย
งา

น

สถ
าน

ศึก
ษา

ผู้ร
ับบ

ริก
าร

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 
หน

่วย
งา

น

สถ
าน

ศึก
ษา
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ม/ีไม่มี ม/ีไม่มี
รวมระดับแผนกวิชา

ภาพรวมของ
สถานศึกษา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพความส าเร็จ (คุณภาพ+ปริมาณ) 
๑.  มี   ไม่มี การด าเนินการตาม (๑)
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ในภาพรวมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ………



ประเด็นการพิจารณา

ผล (มี/ไม่ม)ี

แผนกวิชา

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

ไม่เกิน ๓ ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ…

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ความส าเร็จ(ขั้นตอน) ปฏิบัติตามประเด็น……………………………………………………

มาตรฐานที่  ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  ๕  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

A B C



ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

(๑)
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่

สอน

(๒)
ผลการด าเนินการ

แผนกวิชา A แผนกวิชา B แผนกวิชา C ภาพรวมของ
สถานศึกษา

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเน
ินก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเน
ินก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเน
ินก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเน
ินก

าร

ร้อ
ยล

ะแผนก
วิชา A

แผนก
วิชา B

แผนก
วิชา C

ม/ีไม่มี มี/ไม่มี ม/ีไม่มี

ความส าเร็จ (คุณภาพ+ปริมาณ)
๑. มี  ไม่มี การด าเนินการตาม (๑)
๒. ผลการด าเนินการในภาพรวมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ…………

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ



ประเด็นการพิจารณา

ผลการด าเนินการ

แผนกวิชา A แผนกวิชา B แผนกวิชา C
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

(๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจดัการ
เรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชา
ที่สอน

(๒)   สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคน
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน

(๓)   สถานศึกษาด าเนินการให้มกีารนเิทศการ
จัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคน ท า
บันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา



ประเด็นการพิจารณา

ผลการด าเนินการ

แผนกวิชา A แผนกวิชา B แผนกวิชา C
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

(๔)  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละ
คนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(๕)สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคน
น าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ต่อ)

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ความส าเร็จ(องค์ประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น……………………………………………………



ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ประเด็นการพิจารณา

ผลการด าเนินการ

แผนกวิชา A แผนกวิชา B แผนกวิชา C
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่ด

 าเนิ
นก

าร

ร้อ
ยล

ะ

(๑)    สถานศึกษาด าเนินการ
ใหค้รทูุกคนก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอน

(๒)    สถานศึกษาด าเนินการให้
ครทูุกคน วัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน
(๓)    สถานศึกษาด าเนินการ
ใหค้รูทุกคน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน



ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ต่อ)

ความส าเร็จ(องค์ประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น……………………………………………………

ประเด็นการพิจารณา

ผลการด าเนินการ

แผนกวิชา A แผนกวิชา B แผนกวิชา C
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่

ด า
เน

ินก
าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่

ด า
เน

ินก
าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่

ด า
เน

ินก
าร

ร้อ
ยล

ะ

คร
ูทั้ง

หม
ด

คร
ูที่

ด า
เน

ินก
าร

ร้อ
ยล

ะ

(๔)    สถานศึกษาด าเนินการให้
ครทูุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
(๕)    สถานศึกษาด าเนินการ
ใหค้รูทุกคน น าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน



ประเด็นการพิจารณา

ผล (มี/ไม่ม)ี

แผนกวิชา

(๑)   สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือ
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน

(๒)   สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
(๓)   สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
(๔)   สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ

หน่วยงาน
(๕)   สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อน าไปปรับปรุงโดยเชิญ           

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕     ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

ความส าเร็จ(องค์ประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น……………………………………………………

B C



มาตรฐานที่  ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  ๑๒  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) 



มาตรฐานที่  ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  ๑๒  ตัวบ่งชี้  (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๗   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๙   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในและหรือต่างประเทศ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 



มาตรฐานที่  ๔
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน  ๑  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕)

มาตรฐานที่  ๕
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจิัย  จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้



มาตรฐานที่  ๖
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ านวน  ๔  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) 

มาตรฐานที่  ๗
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้



มาตรฐานที่  ๗
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้  (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๒   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้ที่ รวม

ค่า
คะแนน

ระดับคุณภาพ

5 ดีมาก

4 ดี

3 พอใช้

2 ต้องปรับปรุง

1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ความส าเร็จ (ปริมาณ)
จ านวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน  ดีมาก  รวม ............ตัวบ่งชี้



มาตรฐานที่  ๘
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  ๑๐  ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ โดยเปลี่ยน “ครูทั้งหมด” เป็น “ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด” และพิจารณาเฉพาะแผนกวิชาชีพ) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ โดยเปลี่ยน “ครูทั้งหมด” เป็น “ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด” และพิจารณาเฉพาะแผนกวิชาชีพ) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
(ใช้ตารางแบบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 



แผนกวิชา
จ านวนครู

ร้อยละผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดร้ับการพัฒนา

แผนกวิชา B
แผนกวิชา C

รวม

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

ความส าเร็จ (ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ .............



มีการบริหารงบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ในด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน 
รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปีของ
สถานศึกษา

งบด าเนินการ

รายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศกึษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น

แผนกวิชา B แผนกวิชา C รวมทั้งหมด

จ านวนเงิน ร้อยละของ
งบด าเนินการ

จ านวนเงิน ร้อยละของ
งบด าเนินการ

จ านวนเงิน ร้อยละของ
งบด าเนินการ

มี/ไม่มี

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ความส าเร็จ (คุณภาพ + ปริมาณ)
๑.  มี   ไม่มี การด าเนินการตาม (๑)
๒.  ผลการด าเนินการในภาพรวมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ………



แผนกวิชา/รายวิชา
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ

(๑)
ลงทะเบียน

(๒)
ออกกลางคัน

(๓)
คงเหลือ

(๔)
ส าเร็จ ๒.๐๐ ขึ้นไป

แผนกวิชา B
วิชา....................
วิชา....................

แผนกวิชา C
วิชา....................
วิชา....................

รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน   ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
๒.๐๐  ขึ้นไป










)3(

100)4( x

ความส าเร็จ (ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ .............



แผนกวิชา/รายวิชา จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ
ลงทะเบียน ส าเร็จการฝึกอบรม

แผนกวิชา B
วิชา....................
วิชา....................
แผนกวิชา C
วิชา....................
วิชา....................

รวมทั้งหมด

ค่าคะแนน   ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ความส าเร็จ (ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ .............



มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
น าข้อมูลมาวิเคราะห์

ผลการประเมินความพึงพอใจ
แผนกวิชา B แผนกวิชา C รวมทั้งหมด
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๕๑

 –
๕.

๐๐
 

ร้อ
ยล

ะ

มี/ไม่มี

ค่าคะแนน   ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์

ความส าเร็จ (คุณภาพ + ปริมาณ)
๑.  มี   ไม่มี การด าเนินการตาม (๑)
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ในภาพรวมของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ………



ประกาศคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา                        
ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน   ปีการศึกษา 2555

1.  ประกาศ ลงวันที่  19 เมษายน  พ.ศ.  2556
เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ของมาตรฐานที่ 1 ในปีการศึกษา 2555

2.  ประกาศ ลงวันที่  28 สิงหาคม  พ.ศ.  2556
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2555 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4

3.  ประกาศ ลงวันที่  28 สิงหาคม  พ.ศ.  2556
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2555 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5



ประกาศคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา                        
ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน   ปีการศึกษา 2556

1.  ประกาศ ลงวันที่  25 เมษายน  พ.ศ.  2557
เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ของมาตรฐานที่ 1 ในปีการศึกษา 2556

2.  ประกาศ ลงวันที่  25 เมษายน  พ.ศ.  2557
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2556 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4

3.  ประกาศ ลงวันที่  25 เมษายน  พ.ศ.  2557
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2556 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5



ประกาศคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา                        
ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน   ปีการศึกษา 2557

1.  ประกาศ ลงวันที่  29 พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2557 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4

2.  ประกาศ ลงวันที่  29 พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
เรื่อง  เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ปีการศึกษา  2557 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5



จุดเด่นของเกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด

๒. การตัดสินผลการด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ พิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษาแต่ต้องมีข้อมูลหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลได้
ในระดับสาขาวิชา สาขางาน

๓. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ต่างๆ ชี้จุดเด่น จุดด้อย
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้ถึงระดับสาขางาน 

๔. มีสิ่งจูงใจให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้
ให้ถึงเกณฑ์การตัดสินระดับสูงสุดคือ ๕ คะแนน ดีมาก



สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

ต้องแสวงหาจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา

ความส าเร็จ

ของระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา   

ทุกระดับ

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องมีและใช้ข้อมูลที่เป็นจริง

บุคลากรในสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด

ต้องรู้และเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดต้องน าผลจากการประเมิน

คุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา



ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสภาพจริงที่สถานศึกษา
และสถานที่อื่นที่เก่ียวข้องโดย

หน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

* ศึกษาข้อมูลการด าเนินการของสถานศึกษานับต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีได้รับการประเมินภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัดครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน
* ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและข้อมูลของตัวบ่งชี้

* วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาของตัวบ่งชี้

* พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนดของตัวบ่งชี้  ชี้จุดเด่น  จุดด้อย  และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาของตัวบ่งชี้

* วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้และมาตรฐานต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

* จัดท า “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด”

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด



LOGO

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษา









































การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

  จากการด าเนินการของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการแล้ว เห็นสมควรพัฒนาหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เฉพาะในส่วนของแนวปฏิบัติข้อ 5 ข้อ 6 ข้ อ 7 และเกณฑ์การ
ด าเนินการในด้านเกณฑ์การตัดสินของตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9 รวมทั้ง “ค าอธิบาย” “การค านวณ” “ประเด็นการพิจารณา” 
และ “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ดังนี้ 

ปัจจุบัน ปรับปรุง เหตุผล 
1. ข้อความในข้อ 5. ข้อ 6. และ ข้อ 7. ของแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นดังนี้ 
 
    5. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย 
        (1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า 
3 คะแนนและ 
        (2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์การตัดสิน  ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

1. ให้แก้ไขข้อความในข้อ 5. ข้อ ๖. และข้อ ๗. ของ 
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นดังนี้ 
     ๕. ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยมีเป้าหมายให้
เกิดผลในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี้ 
 
 

 
 
 
เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และต้องพยายามด าเนินการไปสู่
ระดับคุณภาพสูงสุด คือ “ดีมาก” มิใช่
มุ่งหวังเพียงแค่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

    6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งชี้ใด 
มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาต้องวิเคราะห์
สาเหตุและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายัง       
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา
เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินภายในปีต่อไป 

    6 . ในการประเมินคุณ ภาพภายใน โดยสถานศึกษา          
ถ้าตั วบ่ งชี้ ใดอยู่ ในระดับคุณภาพ“ต้องปรับปรุง” หรือ       
“ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และ
พัฒนาให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไปในปีถัดไป  
ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา
เพ่ือให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต ่“พอใช้” ขึ้นไปภายในปีต่อไป 

เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้ความส าคัญต่อระดับคุณภาพ ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
และต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และต้องมุ่ง
พัฒนาคุณภาพในการด าเนินการแต่ละตัว
บ่งชี้อย่างต่ า “พอใช้” โดยมีเป้าหมายสูงสุด 
คือ “ดีมาก”  

 

 
ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
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    7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์    
ก ารป ระ เมิ น  ห น่ วย งาน ต้ น สั งกั ด ต้ อ งวิ เค ราะห์ ส า เห ตุ              
ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้มี
การประเมินซ้ าในปีถัดไป 

    7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด   
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ 
“ต้องปรับปรุง”หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงาน      
ต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ  ให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา 
เพ่ือให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป  โดยให้มี     
การประเมินซ้ าในปีถัดไป 

เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้ความส าคัญต่อระดับคุณภาพ ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
และต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และต้องมุ่ง
พัฒนาคุณภาพในการด าเนินการแต่ละตัว
บ่งชี้อย่างต่ า “พอใช้” โดยมีเป้าหมายสูงสุด 
คือ “ดีมาก” 

2. เกณฑ์การตัดสินตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 
8.6, 8.8 และ 8.9 รวม 8 ตัวบ่งชี้ มีดังนี้  
     
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

ด ี ร้อยละ 70-79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 

2. ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 1.3, 
1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9  รวม 8 ตัวบ่งช้ี เป็น
ดังนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน                                   
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัด
เศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 
80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =                                          x  
 
 

ระดับคณุภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

    

 
 
 

 
การค านวณเปลี่ยนจาก “ร้อยละ” เป็น   
“ค่าคะแนน” ที่มีทศนิยมสองต าแหน่ ง   
เป็นประโยชน์และง่ายต่อสถานศึกษาและ
ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  ใน ก า ร ศึ ก ษ า
เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ           
การวิเคราะห์ ประเมินผล  

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
        80 

X  5 

ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
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3. “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 และ 1.5 รวม  
2 ตัวบ่งชี้ มีดังนี้  
 
    เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55–64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
 

3. ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ที่  1.4     
และ 1.5 รวม 2 ตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน      
     ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00   
     
 

สูตรค านวณ ค่าคะแนน =                                         x 5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
 

 
 
 
 
     การค านวณเปลี่ยนจาก “ร้อยละ” เป็น 
“ค่าคะแนน” ที่มีทศนิยมสองต าแหน่ ง   
เป็นประโยชน์และง่ายต่อสถานศึกษาและ
ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  ใน ก า ร ศึ ก ษ า
เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ           
การวิเคราะห์ ประเมินผล 
     การปรับเกณฑ์การตัดสินจากร้อยละ 
65 ขึ้นไป ได้ค่าคะแนน 5.00 เป็นตั้งแต่ 
ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 
5.00 เพราะ 
     1 . การสอบ V-NET ไม่มี ผลต่อการ
ส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนจึงไม่ตั้งใจสอบ 
ซึ่ งมีผู้ เรียนจ านวนไม่น้ อยที่ ได้คะแนน       
0 (ศูนย์) 
     2 . การสอบ V-NET ทั้ งระดับ ปวช. 
และ ปวส. มีข้อสอบจ านวน 2 ชุด คือ 
ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป และความรู้ พ้ืนฐาน
วิชาชีพ ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ชุด 
จึงจะนับเป็นจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ เพ่ือไป
ค านวณร้อยละ จึงมีจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์น้อย 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  
    50 

X  5 

ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
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4. “ค าอธิบาย” “การค านวณ” “ประเด็นการพิจารณา” และ 
“เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  มีดังนี้                                                                            
 

 
ค าอธิบาย 
      จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

4. ให้แก้ไข “ค าอธิบาย” “การค านวณ” “ประเด็นการ
พิจารณา” และ “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งช้ีที่ 1.3 เป็น
ดังนี้   

ค าอธิบาย                
         จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก เทียบร้อยละ
กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
ผู้เรียนตามหลักสูตร ปวช. 2556     
และหลักสูตร ปวส. 2557 ต้องเข้ารับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินจึงจะส าเร็จ
การศึกษา 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =                   

 

 

ประเด็นการพิจารณา                                                 

       ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
 

ร้อยละ =                   

 

 
ประเด็นการพิจารณา  

       ร้อยละของจ านวน ผู้ เรี ยนที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การประเมิ น     
มาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก  เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา               
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

X  100 
       จ านวนผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก 

                                                                                                            

 จ านวนผูเ้รียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร 
X 100 
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ปัจจุบัน ปรับปรุง เหตุผล 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

ด ี ร้อยละ 70-79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน                                   
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัด
เศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 
80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวณ ค่าคะแนน =                                          x  
 
 

ระดับคณุภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ด ี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

    

 

การค านวณเปลี่ยนจาก “ร้อยละ” เป็น   
“ค่าคะแนน” ที่มีทศนิยมสองต าแหน่ ง   
เป็นประโยชน์และง่ายต่อสถานศึกษาและ
ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  ใน ก า ร ศึ ก ษ า
เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ           
การวิเคราะห์ ประเมินผล 

 

 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
        80 

X  5 

ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 

 


