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๙ ด้าน ได้แก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น
จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานก าร
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน ๓ มาตรฐาน 
ประเด็นการประเมิน ๙ ด้าน และ ๒๕ ข้อประเมิน ซึ่งมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษาสามารถนำคู่มือการประกันคุณภาพ
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เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

 จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ วรรค
สองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗ กำหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ 
กำหนดให้สถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๔ 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้    
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพิ่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    
 ๑.๑ ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริ ง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีข้อประเมินดังนี้    
 ๑.๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี มี ข้อประเมินดังนี้    
 ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 ๑.๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของ

1. 
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ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีข้อประเมินดังนี้    
 ๑.๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 ๑.๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๑.๓.๓ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการตลาด แรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด แรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อประเมิน ดังนี้    
 ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเติม 
  หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถว้น สมบูรณ์  มีข้อประเมิน ดังนี้    
 ๒.๒.๒ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ๒.๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ 
  เรียนการสอน 
 ๒.๒.๓ การจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๒.๒.๕ การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
 ๒.๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
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 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มีข้อประเมิน ดังนี้    
 ๒.3.๑ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๒.๓.๒ อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ๒.๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ๒.๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๒.๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อประเมิน ดังนี้    
 ๒.๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง วิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีข้อประเมิน ดังนี้    

๓.1.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๓.๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
๓.๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา  

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย ไ ดย

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน มีข้อประเมิน ดังนี้    

๓.๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
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ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมินตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 47 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
ด้านความรู้ 

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 
1.1.2 ผลการทดสอบทางการ 
 ศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

3 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
 การประกอบอาชีพ 

3 

1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่ประสงค์ 

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 
1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 41 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
 ระบบ 

2 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
 รายวิชา หรือปรับปรุง  รายวชิาเดิม หรือกำหนด 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติ 2 
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่ 
 เนนผู้เรียนเป็นสำคัญและนําไปใชในการจัดการ 
 เรียนการสอน 

3 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 
2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 
2.2.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 2 
2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ 
 จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 

 2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
 โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

2 

 2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 
 2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 
 2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 

 ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 12 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 
3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 

3 มาตรฐาน 
ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน 

รวมน้ำหนัก (คะแนน) 25 ข้อการประเมิน 100 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์ 
และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 

2.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที ่ส ัมพันธ์และเชื ่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  
๓ มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน และ ๒๕ ข้อประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ

และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี แนะแนวปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศีกษา 

๑.๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 คําอธิบาย 

จำนวนผู ้ เร ียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช ั ้นป ีที่  ๓ และผู ้ เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เ ทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ ปวช. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน  
 มาตรฐานวิชาชีพ  
   

2. 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ระดับ ปวส. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม  
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องให้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน  
 มาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่  ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  การคำนวณ 

ร้อยละ = 
จำนวนผู้เรียน ปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

 ๑๐๐ จำนวนผู้เรียน ปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา

กำหนด 
 ๒. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 ๓. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
 ๕. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

 เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
 2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 

 ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

๑.๑.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  คำอธิบาย 
  จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในประดับระกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบ
ร้อยละกับจำนวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคำนวณ 

ร้อยละ = 
จำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ๑๐๐ จำนวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ๔. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 

 ผู้เรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.2.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

 การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมี
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 

การคำนวณ 

ร้อยละ = 
จำนวนผู้เรียนท่ีประสบความสำเรจ็สู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 ๑๐๐ จำนวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายที่ผา่นการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 2. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 3. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และ
ระดับ 5 ดาว 
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เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่า
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๕ ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๔ ดาว ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๓ ดาว ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๒ ดาว ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ ๑ ดาว ๑ กำลังพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ 
๑. เชิงปริมาณ :  ๑. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ 

 ประกอบอาชีพอิสระ 
 ๒. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 

 อาชีพอิสระ 
๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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๑.2.2  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ 
 ๑. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 ๒. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือ
องค์กรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับร่วมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้น
เองโดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 

การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ๒. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้    

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 
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 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง 

 สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
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ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑.๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

 การประเมิน 
 ร ้อยละของผ ู ้สำเร ็จการศึกษาหลักส ูตรประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ (ปวช.) และหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา โดยพิจ ารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 การคำนวณ 

ร้อยละ = 
จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น 

 ๑๐๐ จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
   

 การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
 ๒. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 ๓. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 ๔. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 ๕. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 ๖. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้    

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ กำลังพัฒนา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๒. เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
  ในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๑.๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  คำอธิบาย 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  หมายถึง ผู้เรียนี้เป็นคนดี แสดงออกทั้ง
ด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสถานศึกษามี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

  การประเมิน 
  ๑. ผู ้เร ียนร้อยละ ๖๐ มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลกรประเมินี้เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับกลุ่มจังหวัด 
  ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
  ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลกรประเมินี้เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดบัภาคหรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  ๒. จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
  ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 

  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้    

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
  หรือผู้ลการประเมิน อวท.หรือ อกท. 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
  ในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๑.๓.๓  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  คำอธิบาย 
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อโดยไม่นับผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา 

  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  การคำนวณ 
 ร้อยละ 

= 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีมีงานทำหรือศึกษาต่อ 

 ๑๐๐ 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
  ๓. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
  ๔. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  ๔. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงาน
ทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  ๖. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้    

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

หมายเหตุ 
 ๑. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง การทำงาน หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๒. สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการทำงาน หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ 

ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถาน 
  ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถาน 
  ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง สถานศึกษา 
  ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงาน 
  ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

จุดเด่น 
 ๑. จุดเด่นด้านความรู้ 
  (ระบุจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้) 
 ๒. จุดเด่นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  (ระบุจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้) 
 ๓. จุดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  (ระบุจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์๎) 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านความรู้ 
  (ระบุจุดที่ควรพัฒนาด้านความรู้ให้นำผลระดับคุณภาพจากการประเมินในแต่ละข้อประเมินมาเขียนนี้
เป็นจุดที่ควรพัฒนาของวิทยาลัย) 
 ๒. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  (ระบุจุดที่ควรพัฒนาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ให้นำผลระดับคุณภาพจากการประเมินในแต่ละข้อ
ประเมินมาเขียนนี้เป็นจุดที่ควรพัฒนาของวิทยาลัย) 
 ๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  (ระบุจุดที่ควรพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้นำผลระดับคุณภาพจาก
การประเมินในแต่ละข้อประเมินมาเขียนนี้เป็นจุดที่ควรพัฒนาของวิทยาลัย) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ให้สถานศึกษา/แผนกวิชาระบุข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ (ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน หรือพัฒนาให้จุดที่ควรพัฒนาได้รับการแก้ไข 
หรือปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และแผนกวิชา) 



21 
 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีข้อประเมิน ดังนี้    

 ๒.๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 การประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื ่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
 ๒. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน หรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงขอ ง
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๔. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
 ๕. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
 ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 ๔. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น 
   หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
   สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

๒.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม  
   การคำนวณ 

 ร้อยละ = 
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 

 100 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   ๒. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 
    รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
    รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ 
    พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
    รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเปืนผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถวน สมบูรณ์  
มีข้อประเมิน ดังนี้    

 ๒.๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   ๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
   ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
   ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์  และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
   ๒. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. แผนจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
   ๔. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์  และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ 
    เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๒.๒  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

   การคำนวณ 

ร้อยละ = 
จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  100 
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๒. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ 
    นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ 
    เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียน 
    การสอน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๒.๓  การจัดการเรียนการสอน 
   คำอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
และทำวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
   การประเมิน 
   ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
   ๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
   ๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   ๔. ร้อยละของครูผู ้สอนที่ใช้สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

   การคำนวณ 
   กำหนดให้ 
    N  =  จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 
    V  =  จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
    W =  จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
    X  =  จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
     สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    Y  =  จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ 
     จัดการเรียนการสอน 
    Z  =  จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
     การเรียนรู้ 

ร้อยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5N 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๒. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
   ๓. จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน 
   ๔. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
    สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ 
    จัดการเรียนการสอน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

   ๖. จำนวนครูผู้สอนที่ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ 
    จัดการเรียนรู้ 

   เกณฑ์การประเมิน 
   นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ๑. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
     ๒. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
     ๓. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
      สอนที่หลากหลาย 
     ๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ 
      จัดการเรียนการสอน 
     ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
      การเรียนรู้ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ 
     เรียนการสอนของสถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๒.๔  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   คำอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน
และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

   การประเมิน 
   ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   ๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ 
   ๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
   ๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

   การคำนวณ 
   กำหนดให้ 
   N  =  จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 
   V  =  จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   W =  จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   X  =  จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   Y  =  จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
   Z  =  จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

ร้อยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5N 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๒. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๓. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   ๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
   ๖. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

   เกณฑ์การประเมิน 
   นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ๑. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
     ๒. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น 
      ปัจจุบัน 
     ๓. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
      การเรียนรู้ 
     ๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
     ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร 
     การจัดการชั้นเรียน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

๒.๒.๕  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   คำอธิบาย 
   ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

   การประเมิน 
   ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี 
   ๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ 
    เรียนการสอน 
   ๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 
    การยอมรับหรือเผยแพร่ 

   การคำนวณ 
   กำหนดให้ 
   N  =  จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   V  =  จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
   W =  จำนวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี 
   X  =  จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด 
    การเรียนการสอน 
   Y  =  จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   Z  =  จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 
     การยอมรับหรือเผยแพร่ 

ร้อยละเฉลี่ย = 
๑๐๐(V+W+X+Y+Z) 

 
๕N 

 
   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๒. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
   ๓. จำนวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี 
   ๔. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
    การสอน 
   ๕. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๖. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
    หรือเผยแพร่ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ๑. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
     ๒. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี 
     ๓. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน 
      การจัดการเรียนการสอน 
     ๔. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
     ๕. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ 
      ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะ 
     ของครูผู้สอน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๒.๖  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   คำอธิบาย 
   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 

   การประเมิน 
   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

   การคำนวณ 

ร้อยละ = 

จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 

 ๑๐๐ จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๒. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
     จัดการเรียนการสอน 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ 
     เรียนการสอน 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง 
     ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้    
 ๒.๓.๑  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   คำอธิบาย 
   ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื ้นฐานที ่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

   การประเมิน 
   ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
   ๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
   ๔. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการศึกษา 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก 
     ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
     จัดการสถานศึกษา 
 ๓. ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ 
     หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๓.๒  อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
   คำอธิบาย 
   สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

   การประเมิน 
   ๑. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม และสิ ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู ้เรียนเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแสสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและผู้เรียน 
   ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กำหนด 
   ๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ๕. สถานศึกษาปร ับปร ุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภ ูม ิท ัศน ์ อาคารสถานที ่ห ้องเร ียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึ กงาน หรืองาน
ฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
   ๒. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแสสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห้องเร ียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและผู้เรียน 
   ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กำหนด 
   ๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ๕. สถานศึกษาปรับปร ุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห ้องเร ียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือ 
     ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน 
     หรืองานฟาร์ม 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๓.๓  ระบบส่าธารณปโภคพื้นฐาน 
   คำอธิบาย 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 

   การประเมิน 
   ๑. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
    ๑.๑ ระบบส่งกำลัง 
    ๑.๒ ระบบควบคุม 
    ๑.๓ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
    ๑.๔ สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
   ๒. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   ๓. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๔. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
   ๕. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
   ๒. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   ๓. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
ระบบกำจัดขยะ ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
   ๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ ๑ กำลังพัฒนา 

  

 

 



39 
 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน 
     สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ 
     บำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ๓. ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๓.๔  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   คำอธิบาย 
   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้
ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
   การประเมิน 
   ๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ๒. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
   ๓. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด และมีระบบส่ืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
   ๔. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
   ๕. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์  ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   ๒. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
   ๓. จำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบส่ืบค้นด้วย
ตนเองเพียงพอ 
   ๔. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ๕. จำนวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   ๖. จำนวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   ๗. จำนวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์  ห้องเรียนเฉพาะทาง 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ ๑ กำลังพัฒนา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๒. เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๓. ผลสะท้อน  :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๒.๓.๕  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   คำอธิบาย 
   สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  ประหยัดเวลา 
บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื ่อมโยงแลกเปลื ่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   การประเมิน 
   ๑. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๒. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   ๓. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
   ๔. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   ๕. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๒. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   ๓. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
   ๔. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   ๕. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ ๑ กำลังพัฒนา 

 หมายเหตุ  : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลื่ยนข้อมูลที่เป็นสื่อ
ประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐  Mbps (เมกะบิตต่อวินาที) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ 
     ภายในสถานศึกษา 
 ๓. ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน 
     สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อประเมิน ดังนี้    

 ๒.๔.๑  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   คำอธิบาย 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา
และสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

   การประเมิน 
   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้    
   ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๑.๑ การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการหน่วยงาน องค์การในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
     ๑.๒ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๒.๑ จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน องค์การ 
     ๒.๒ ประชาสัมพันธ์  แนะแนวผู้เรียน 
   ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๓.๑ คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
     ๓.๒ ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
     ๓.๓ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
     ๓.๔ จัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอาชีพ 
   ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอาชีพ 
     ๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
   ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๕.๑ การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
     ๕.๒ การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ๕.๓ การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๔. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๕. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินครบถ้วนทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามข้ันตอนที่ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ :  ๑. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
     ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ 
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

จุดเด่น 
 ให้ระบุจุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการและด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ให้ระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการและด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ให้ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการและด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีข้อประเมิน ดังนี้    

 ๓.๑.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  คำอธิบาย 
  ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

  การประเมิน 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  ๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 ๒. เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  สถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๓.๑.๒  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการะดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

  การประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
  ๒. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
  ๓. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 
  ๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของกา รระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน 
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
  ๒. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๓. จำนวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  ๕. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
   จัดการเรียนการสอน 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๓.๑.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการการบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนี้เป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

  การประเมิน 
  ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
  ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
  ๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต 
อาสา 
  ๕. สถานศึกษานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการวิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  ๒. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  ๓. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  ๔. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  ๕. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการวิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ๔ ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ๓ ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน ๒ ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ๑ ข้อ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
    สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน มีข้อประเมิน ดังนี้    

 ๓.๒.๑  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
  คำอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดีหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  การประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
  ๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
  ๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับภาค 
  ๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
  ๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา 
  ๒. การนำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
  ๓. การนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับนานาชาติ 

 หมายเหตุ รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืน ๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

  เกณฑ์การประเมิน 
  นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์          
 ๑. เชิงปริมาณ :  จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ๒. เชิงคุณภาพ :  รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ๓. ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา 
    นำผลงานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ 
    หรือเผยแพร่ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

จุดเด่น 
 ให้ระบุจุดเด่นของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ให้ระบุจุดที่ควรพัฒนาของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ให้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

2.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2.๒.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 สูตรการคำนวณ 
 

ร้อยละ = 
ผลรวมของคะแนนท่ีได ้

 ๑๐๐ ค่านำ้หนักรวมทุกข้อในประเด็นการประเมิน x ๕ 

 2.๒.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน 

  สูตรการคำนวณ 

 

ร้อยละ = 
ผลรวมของคะแนนท่ีได ้

 ๑๐๐ ค่านำ้หนักรวมทุกประเด็นการประเมินในมาตรฐาน x ๕ 

 2.๒.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

  สูตรการคำนวณ 

 

ร้อยละ = 
ผลรวมของคะแนนท่ีได ้

 ๑๐๐ ค่านำ้หนักรวมทุกมาตรฐาน x ๕ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
 

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดข้ึนในปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
มิติ รวมทั้งในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นระบบ
เดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์วา งแผน
พัฒนาในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.vesar.org ซึ่งมีข้ันตอนการรายงานดังนี้    

๑. ศึกษาเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายข้อ
และรายด้าน โดยการศึกษาเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. เข้าสู่ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ www.vesar.org โดยการลงชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password) ของสถานศึกษาที่ได้รับจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ด้วย
การศึกษาคู่มือการใช้ระบบรายงานผลการประเมินตนเองที่ www.vesar.org/manual.pdf 

๓. บันทึกข้อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา และข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษาที่รายงาน พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานประกอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
ของทุกปี 

๔. พิมพ์รายงานผลการประเมิน โดยสถานศึกษาสามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินตน เอง (Self-
Assessment Report  : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ
ออนไลน์  แสดงดังภาพท่ี ๓ 
  

3. 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
ภาพที่ 1  การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ www.vesar.org  



58 
 
 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบบออนไลน์  
 

 

จากการที่สถานศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สถานศึกษาสามารถพิมพ์รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยปรากฏผล ดังต่อไปนี้ 
4.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 รายมาตรฐานและรายประเด็นการประเมิน  

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ ๑.1 ด้านความรู้  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐   

๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

๓   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๑๑๕ =  

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑  ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป   ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ ผู้เรยีนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

๓   

๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๒๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

 

4. 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.๑ การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ๒   

๓.๒ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ๒   

๓.๓ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ๑๕   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๙๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓  ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ๒   

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

๓   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๒๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ คณุภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัติ ๒   

๒.๒ การจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญและนำไปใช้การจัดการเรียนการสอน 

๓   

๒.๓ การจัดการเรยีนการสอน ๕   

๒.๔ การบริหารจัดการช้ันเรยีน ๓   

๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๒   

๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

๒   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๘๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)    กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมินที่ 2.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

๕   

๓.๒ อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

๒   

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒   

๓.๔ แหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร ๒   

๓.๕ ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๖๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓  ด้านการบริหารจดัการ 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๖   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๓๐ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕   

๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๒   

๑.๓ การบริหารชุมชนและจิตอาสา ๒   

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๔๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑  ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๓  
 

ผลรวมคะแนนที่ได้  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x ๑๐๐)/๑๕ = 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑  ด้านความรู ้  

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑  ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒  ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ  

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ  

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา  

สรุป ระดับคณุภาพของสถานศึกษา 

      ยอดเยี่ยม    (ร้อยละ ๘๐  ข้ึนไป) 
      ดีเลิศ         (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙) 
      ดี              (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) 
      ปานกลาง    (ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙) 
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

 



ภาคผนวก 
 
ก. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ค.  ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ง.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ.  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ฉ. การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชวีศกึษา  พ.ศ.  2561 

 
 

เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงสมควร
ปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๓  ที่ก าหนดว่า  “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ตามมติในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑  จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่   ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้คือ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
  การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  
ดังนี้ 

  ๑.๑ ด้านความรู้   
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  

ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  
และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๖๑



  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ  

และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะที่ดี 

  ๑.๓ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ   

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น   
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   
  สถานศึ กษ ามี ค รูที่ มี คุณ วุฒิ ก ารศึ กษ าและจ าน วนตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหน ด   

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

  ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่   
หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลั กสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียน  การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

  ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ   
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครุภัณฑ์  และงบประมาณ  ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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  ๒.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
  ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
   สถานศึกษามกีารสร้างความรว่มมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้   

  ๓.2 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย   
   สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๓ 

------------------------------------------------ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  ประกอบด้วย  ๓  
มาตรฐาน  ๙  ประเด็นการประเมิน  ได้แก่  มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์  มาตรฐานท่ี ๒  การจัดการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานท่ี ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น  จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จึงมติให้ยกเลิก
ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ และยกเลิกประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ถือประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย  
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้ เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีข้อประเมินดังนี้ 
              ๑.๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ๑.๑.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี มีข้อประเมินดังนี้ 
        ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ๑.๒.๒  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
 



๒ 
 

 ๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  มีข้อประเมินดังนี้ 
        ๑.๓.๑  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     ๑.๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ๑.๓.๓  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อประเมิน ดังนี้ 
  ๒.๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ 

          ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  มีข้อประเมิน ดังนี้ 

๒.๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
๒.๒.๒  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๒.๓  การจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๒.๔  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ๒.๒.๕  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒.๒.๖  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
 
 
 



๓ 
 

 ๒.๓  ด้านการบริหารจดัการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  มีข้อประเมิน ดังนี้ 
  ๒.๓.๑  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๒.๓.๒  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  ๒.๓.๓  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ๒.๓.๔  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ๒.๓.๕  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  มีข้อประเมิน ดังนี้ 
  ๒.๔.๑  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีข้อประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๑.๒  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ๓.๑.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน มีข้อประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
 



๔ 
 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ลงวันที่ ๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๓  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------------------ 

หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา 
 ให้ทุกแผนกวิชา  และฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ทุกฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพ จัดระบบ
การประกั น คุณภาพภายใน ให้ สอดคล้องกั บมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ .ศ .๒๕๖๑  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๒. ให้ทุกแผนกวิชาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพ  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และการฝึกอบรม
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ๓. ให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชา  ฝ่าย และงานทุกงาน ท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการสถานศึกษา และจัดการ
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และการฝึกอบรม
วิชาชีพ  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
      ๓.๑  แผนกวิชาที่มีนักศึกษาประจ าแผนกวิชา ได้แก่  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
แผนกวิชากลโรงงาน  แผนกวิชาโยธา  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  แผนกวิชาโลหะการ  
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนกวิชาการบัญชี  แผนกวิชาการขายและการตลาด  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ  แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน  ๓  มาตรฐาน ๙  ประเด็นการประเมิน ได้แก่   
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ( ๓ ด้าน ๗ ข้อประเมิน) 

๑.๑  ด้านความรู้ 
        ข้อประเมินท่ี ๑.๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
        ข้อประเมินท่ี ๑.๑.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ข้อประเมินท่ี ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
        ข้อประเมินท่ี ๑.๒.๒  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           ข้อประเมินท่ี ๑.๓.๑  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
        ข้อประเมินท่ี ๑.๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

       ข้อประเมินท่ี ๑.๓.๓  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 



๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา  (๔  ด้าน  ๑๔  ข้อประเมิน) 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง 

            รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
     ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

       ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๒  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 

  น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
         ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๓  การจัดการเรียนการสอน 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๔  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๕  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
         ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๖  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน 

  ช้ันเรียน 
 ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๑  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษา 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๒  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
          ข้อประเมนิท่ี ๒.๓.๗  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                  ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๘  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๙  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 

             สถานศึกษา 
 ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๔.๑  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ( ๒  ด้าน  ๔  ข้อประเมิน) 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๒  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๒.๑  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
        งานวิจัย 
        
 ให้แผนกวิชาที่มีนักศึกษาประจ าแผนก ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๙  ด้าน  ๒๕  
ข้อประเมิน ตามประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



๖ 
 

 ๓.๒  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้ด าเนินการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน ๓ 
มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ( ๓  ด้าน ๑ ข้อประเมิน) 

๑.๑  ด้านความรู้ 
            - ไม่ต้องด าเนินการ - 

๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
            - ไม่ต้องด าเนินการ - 

๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          ข้อประเมินท่ี ๑.๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา ( ๔  ด้าน  ๑๓  ข้อประเมิน) 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ 

     ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๒  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

  ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๓  การจัดการเรียนการสอน 

        ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๔  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๕  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
         ข้อประเมินท่ี ๒.๒.๖  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ 

  สอนในช้ันเรียน 
 ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๑  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  จัดการสถานศึกษา 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๒  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน 

  ฟาร์ม 
       ข้อประเมนิท่ี ๒.๓.๗  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

                  ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๘  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        ข้อประเมินท่ี ๒.๓.๙  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ 

  ภายในสถานศึกษา 
 ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  - ไม่ต้องด าเนินการ- 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( ๒ ด้าน  ๔  ข้อประเมิน) 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๒  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๑.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        ข้อประเมินท่ี ๓.๒.๑  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

            หรืองานวิจัย   
 

ให้แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ที่ไม่มีนักศึกษาประจ าแผนก ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๙  ด้าน  ๑๘  ข้อประเมิน  ตามประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ๔. ให้ทุกแผนกวิชา ฝ่าย และงาน ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา หรืองาน อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประกับจ าทุกปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท้ังนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกฝ่าย  นักเรียน นักศึกษา  และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๕. ให้ทุกแผนกวิชา ฝ่าย และงาน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของแผนกวิชา ฝ่าย และงาน รวบรวมส่งท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อ
รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 
 ๖. ให้ทุกแผนกวิชา ฝ่าย และงาน น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา 
 ๑. ให้ทุกแผนกวิชา ฝ่าย และงาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับต้ังแต่เริ่มภาค
เรียนท่ี ๑ จนส้ินสุดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หมายถึง  
ผู้เรียนปกติเต็มเวลา ผู้เรียนในระบบทวิภาคี  และผู้เรียนโดยการเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ 
 ๓. ให้ ทุกแผนกวิชา ฝ่าย และงาน ด าเนินการตาม “มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓” ซึ่งมีรายละเอียดของมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี  ค าอธิบาย  ประเด็นการ
พิจารณา  หลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา และเกณฑ์การตัดสิน 
 ๔. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชา โดยสถานศึกษา ประกอบด้วย 
     (๑)  แต่ละประเด็นการประเมินต้องได้ค่าคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่น้อยกว่า  ๓  คะแนน 
     (๒)  แต่ละมาตรฐานต้องได้ค่าคะแนนจากทุกประเด็นการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า  ร้อย
ละ ๖๐.๐๐  คะแนน 
 ๕. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ถ้าตัวประเด็นการประเมินใด  มาตรฐานใด  ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน แต่ละแผนกวิชา ฝ่าย และงาน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเพื่อให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป  ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้คณะกรรมการประเมินในระดับสถานศึกษา  
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม  และสนับสนุน  ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินภายใน
ปีต่อไป 



๘ 
 

 ๖. ให้มีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชาโดยสถานศึกษา  เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ประเด็นการประเมินใด  มาตรฐานใด  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คณะกรรมการประเมินในระดับสถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ  ให้ข้อเสนอแนะ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ส่งเสริม และสนับสนุน ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ าในปีถัดไป 

---------------------------------------------------- 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๔ 
วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๗ กำหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้พิจารณามาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ดังนี้    
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพิ่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

๑.๑ ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  



มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน  
การจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนี ้เป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเปืนผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง วิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถวน สมบูรณ์  

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ห้ องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู ้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้    

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง วิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย  
โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  



 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
  



กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  ๒.๑ กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถนำมากำหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา แสดงดังภาพที่ ๑ 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 คุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ สัมพันธ์
และเชื่อมโยงตาม มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระดับคุณภาพของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จ 
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ๑.๑ ด้านความรู ้
 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ๒.๒ ด้านการจดัการเรียนการสอนอา 
  ชีวศีกษา 
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การ ปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ 
 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้าง สังคม 
  แห่งการเรียนรู ้
 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 1. ด้านผู้เรยีนและผูส้ำเรจ็การศึกษา 
2. ด้านหลักสตูรและการจัดการ 
 เรียนการสอน 
3. ด้านครูผูส้อนและผู้บรหิาร 
 สถานศึกษา 
4. ด้านการมีส่วนร่วม 
5. ด้านปัจจยัพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม 
(ช่วงร้อยละ 80.00 - 100) 

ดีเลิศ 
(ช่วงร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 

ด ี
(ช่วงร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

ปานกลาง 
(ช่วงร้อยละ ๕๐.๐๐ – 59.๙๙) 

กำลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

ภาพที่ ๑  กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 จากกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษา พศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ 
มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึ ง
ประสงค์ จำนวน ๓ ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ ประเด็นการประเมิน 
และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๒ ประเด็นการ ประเมิน กับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและ ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยผลการ



ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบ่ง ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลัง
พัฒนา 

๒.๒ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง
กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับสถานศึกษาที่  
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET)  
 1.8 การมีงานทำและศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 

ด้านที่ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๒.๑.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ๒.1.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเต็ม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือกำาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒.๒.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
 ๒.๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ ๓  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓.๑ ครูผู้สอน 
 ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 ๓.๒.๒. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 



ด้านที่ ๔  ด้านการมีส่วนร่วม 
 ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๔.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 ๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ด้านที่ ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
 ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๕.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 ๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
แสดงดังภาพที่ ๒ 
  



 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 

      

  50% 
1) ด้านผู้เรียนและผูส้ำเร็จการศึกษา 
๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน 2 %  
๒ ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 2 %  
๓ ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๓ %  
๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ๓ %  
๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 %  
๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐ %  
๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 3 %  
๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผูส้ำเรจ็การศึกษา ๑5 % 

 

20% 
3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

1 การจดัการเรียนการสอน ๕ %  
2 การบรหิารจดัการช้ันเรียน ๓ %  
3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ๒ %  
๔ การบรหิารสถานศึกษาแบบมสีว่นร่วม ๕ %  
๕ การบรหิารจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการสถานศึกษา ๕ % 

10% 
2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 %  
2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 3 %  
3 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 %  
4 การจดัทำแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคญั  
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 % 
 

10% 
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ ๒ % 
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒ % 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๒ % 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ๒ % 
5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียน ๒ % 

10% 
4) ด้านการมีส่วนร่วม 
1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๖ % 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน ๒ % 
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ % 

รวม 5 ด้าน 25 
ข้อ 

ภาพที่ 2 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 



 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยง 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  



การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธแ์ละเชื่อมโยง
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับสถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 25 ข้อประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
 ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้   
 ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
   
  



ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 47 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
ด้านความรู้ 

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 
1.1.2 ผลการทดสอบทางการ 
 ศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

3 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
 การประกอบอาชีพ 

3 

1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่ประสงค์ 

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 
1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 41 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
 ระบบ 

2 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
 รายวิชา หรือปรับปรุง  รายวชิาเดิม หรือกำหนด 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติ 2 
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่ 
 เนนผู้เรียนเป็นสำคัญและนําไปใชในการจัดการ 
 เรียนการสอน 

3 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 
2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 
2.2.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 2 
2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ 
 จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 

 2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
 โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

2 

 2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 
 2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 
 2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 

 ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 

 

  



มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
(ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(25 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 12 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 
3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 

3 มาตรฐาน 
ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน 

รวมน้ำหนัก (คะแนน) 25 ข้อการประเมิน 100 

 
 

  



ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 24 
1.1 ด้านความรู้ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

 การประกอบอาชีพ 
3 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีประสงค์ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 
1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 32 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

 ระบบ 
2 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
 รายวิชา หรือปรับปรุง  รายวชิาเดิม หรือกำหนด 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติ 2 
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่ 
 เนนผู้เรียนเป็นสำคัญและนําไปใชในการจัดการ 
 เรียนการสอน 

3 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 2 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 
 จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 

 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
 โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

2 

 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 
 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 
 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

 ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 

2.4 ด ้านการนำนโยบายส ู ่ การ
ปฏิบัติ 

4.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 

 

  



มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน) 

ค่าน้ำหนัก 
(ค่าคะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 12 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 

3 มาตรฐาน 
ประเด็นการประเมิน 9 ด้าน 

รวมน้ำหนัก (คะแนน) 21 ข้อการประเมิน 68 

 
 


