โดย

คํานํา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙
ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่
๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะตองมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษที่สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา จึง ไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ จํานวน ๕ ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ
และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปน ๓ มาตรฐาน ๕ ดาน ๒๕ ประเด็น
การประเมิน ซึ่งมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

สารบัญ
คํานํา

หนา

สารบัญ
บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑

บทที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๖

ภาคผนวก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
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สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 146 หมู 3 ตําบล ลาดบัวขาว อําเภอ สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย 30340
โทรศัพท : 098-1717938
โทรสาร : –
E-mail : kaset146@gmail.com
Website : www.kasetkorat.ac.th
๑.๒ ประวัติสถานศึกษาโดยยอ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี น ครราชสี ม า สั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยใชชื่อวา
“โรงเรียนประถมกสิกรรม ประจําอําเภอจันทึก” ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียน
เกษตรกรรมนครราชสีมา” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา”
จนกระทั่งป ๒๕๓๙ ไดเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจนมาถึงปจจุบัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๖ หมู ๓ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ติดทางรถไฟสายนครราชสีมา - กรุงเทพฯ อยูหางจากอําเภอสีคิ้ว ๙ กิโลเมตร
หางจากจังหวัดนครราชสีมา ๖๐ กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๘๒ ไร
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ ๒๔๐ เมตร
๑.๓ การศึกษา
๑.๓.๑. การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูจบ ม.๓
๑.๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานการเกษตรทั่วไป
- สาขางานพืชศาสตร
- สาขางานสัตวศาสตร
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๑.๒. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
๑.๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต
- สาขางานชางกลเกษตรฯ
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๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูจบ ม.๖ และรับผูจบ ปวช.
๒.๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม มี ๕ สาขาวิชา
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
- สาขาวิชาชางกลเกษตร (คูโบตา)
๒.๒. ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๒.๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี ๓ สาขาวิชา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
๑.๓.๒. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
การเรียนระบบศูนยการเรียนทางไกล เรียนดวยตนเองและพบครูผูสอนในวันที่กําหนด และ
ขยายผลสูการจัดการเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) และในฑัณสถานหญิงอีกดวย การศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการทัง้ ในประเทศ เชน โรงงานน้ําตาลครบุรี บริษัทสยามคูโบตา คอเปเรชั่น จํากัด และ
ตางประเทศ ไดแก ประเทศอิสราเอล เดนมารก และจีน
๑.๓.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- วิทยาลัยฯ ไดเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานทางการเกษตรแกผูสนใจทั่วไป
- โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับเยาวชน (Smart Farmer)
- การจัดนิทรรศการและบริการวิชาชีพในรูปแบบตางๆ และการสงครูอาจารย เปนวิทยากร
บรรยายใหความรูทางการเกษตรในชุมชนและหนวยงาน
- โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชน ฝกอาชีพอิสระ ๑๐๘ อาชีพ
และโครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
๑.๓.๔ การศึกษาแบบทวิศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเรี ย นร ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และเป น การจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงคจะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ
การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนรวมโครงการ ๒ โรงเรียน ไดแก ๑. โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว ระดับ ปวช.
สาขางานบัญชี และสาขางานพืชศาสตร ๒. โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก ระดับ ปวช. สาขา
งานพืชศาสตร

3

๑.๔ ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”
อัตลักษณ
“ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน ชํานาญเทคโนโลยี”
เอกลักษณ
“แหลงเรียนรู เทคโนโลยีการเกษตร”
๑.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑.๕.๑ วิสัยทัศน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปนสถานศึกษาทีม่ ุงจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ทองถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๕.๒ พันธกิจ
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
๒) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตอบสนองความตองการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๓) พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เปนศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
๕) สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ
๑.๕.๓ เปาประสงค
๑.) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๒.) เพื่อสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
๓.) เพื่อพัฒนาครู บุคลากร
๔.) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย
๕.) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตอบสนองความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ และตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ
๖.) เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
๗.) เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ และจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
๘.) เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีการเกษตรในสถานศึกษา และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูชุมชนและสังคม
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๙.) เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรูโดยรวมมือกับสถานประกอบการ
๑๐.) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครู ถายทอดความรูโดยฝกอบรมวิชาชีพตอยอดอาชีพ
สรางอาชีพสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ
๑๑.) เพื่อสงเสริมสนับสนุนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาเปนความ
ตองการของตลาดแรงงาน
๑.๕.๔ ยุทธศาสตร
๑.) พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
๒.) สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
๓.) ครูไดรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๔.) ผลิตและพัฒนากําลังคนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตอบสนองความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ และตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ
๕.) พัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
๖.) พัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
๗.) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีมีความ
รับผิดชอบ สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.) สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
๙.) เปนศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
๑๐.) สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครู ถายทอดความรูฝกอบรมวิชาชีพ พัฒนาตอยอดอาชีพ
สรางอาชีพสําหรับผูประกอบการอาชีพอิสระ
๑๑.) สงเสริมสนับสนุนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชา เปนตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
๑.๕.๕. กลยุทธ
๑.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๒.) สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
๓.) พัฒนาครู บุคลากร
๔.) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของการตลาดแรงงานและ
สังคมในประเทศ
๕.) พัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรูเปนไปตามสมรรถนะตามมาตรฐานที่อาชีวศึกษา
๖.) พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๗.) สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.) สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
๙.) สงเสริมสนับสนุน ครู นักเรียน จัดศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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๑๐.) สงเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ
๑๑.) สงเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู ถายทอดความรูโดยฝกอบรมวิขาชีพ พัฒนาตอยอด
อาชีพ หรือสรางอาชีพสําหรับผูประกอบการอิสระ
๑๒.) สงเสริมสนับสนุนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาเปนความ
ตองการของตลาดแรงงาน
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สวนที่ 2
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวด ๕ สวนที่ ๑ การบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และแกไ ขเพิ่มเติ ม มาตรา ๑๗ ระบุไ ว วา ใหคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มีห นาที่พิ จารณาเสนอ
นโยบาย แผนพั ฒ นามาตรฐานและหลักสูต รการอาชี วศึกษา ที่ สอดคลองกับความต องการตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ และแผนการศึกษาแหง ชาติ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ กําหนดใหห นวยงานตน สัง กัด หรือหนวยงานที่กํ ากับดูแล มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและใหคําปรึกษาชวยเหลือ และแนะนําใหสถานศึกษาเพื่อใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดสง รายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาที่ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่สําคัญยิ่ง ไดแก การกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการประกาศใช เพื่อให
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การ
สรางสังคมแหง การเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา จึงไดนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จํานวน ๕ ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธและ
เชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการพั ฒ นามาตรฐานฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๕ ดาน
๒๕ ประเด็นการประเมิน
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจัดการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๕ ดาน ๒๕ ขอประเมิน ดังนี้
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มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทัก ษะและการประยุ ก ตใ ช เ ป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี วศึ ก ษาแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา และมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิง ทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปน ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ๒ ขอการประเมิน ดังนี้
๑.๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
รอยละของผูเรีย นที่ผานการประเมินมาตรฐานวิช าชีพในครั้ง แรกเทียบกับ ผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้ แรก
จํานวนผูเรียนปวช.๓ และ ปวส.๒ ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบขอมูล
๑. กระบวนการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสรางหลักสูตร
๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสรางหลักสูตร
๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๑.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
การประเมิน
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรา ง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตัง้ แตคาคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
จํานวนผูเรียนปวช.และ ปวส.ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสรางหลักสูตร
๒. จํา นวนผู เ รี ย นระดั บ ปวส. ชั้ น ป ที่ ๒ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตาม
โครงการสรางหลักสูตร
๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป
๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งประกอบดวย
๒ ขอการประเมิน ดังนี้
๑.๒.๑ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒ นาผูประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
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การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือเทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิส ระ หรื อ มี ผ ลการประเมิ น ศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการอาชี วศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารประเมิ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

การตรวจสอบขอมูล
๑. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
๒. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
๔. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ ๑ ดาว ระดับ ๒ ดาว ระดับ ๓ ดาว ระดับ
๔ ดาว และระดับ ๕ ดาว
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ ๕ ดาว
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ ๔ ดาว
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ ๓ ดาว
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ ๒ ดาว
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ ๑ ดาว

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

11

๑.๒.๒ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิ ช าชี พ ปรากฏผลงานจากการเข า ร ว มการประกวด แข ง ขั น ทางด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา
๒. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
๓. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
๔. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
๕. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ

๑. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย
๒. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือ
องคกรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่จัด
ขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ
การตรวจสอบขอมูล
๑. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม การประกวด แขง ขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้ง ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย ๓ ขอการประเมิน ดังนี้
๑.๓.๑ การดูแลและแนะแนวผูเรียน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒ นาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถ
สําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
รอ ยละของผูสํ า เร็ จ การศึก ษาหลั กสู ต ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส.ที่สําเร็จการศึกษาของรุน
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส.แรกเขาของรุนทีส่ ําเร็จการศึกษา

× ๑๐๐

การตรวจสอบขอมูล
๑. กระบวนการดูแลแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน
๒. จํานวนผูเรียนระดับ ชั้น ปวช. ชั้นปที่ ๓ แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
๓. จํานวนผูเรียนระดับ ชั้น ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
๔. จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
๕. จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
๖. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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๑.๓.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
คําอธิบาย ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปน
คนดี แสดงออกทั้ง ดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความเชื่อสัตย และการเสียสละเพื่อ
สวนรวม มีความเปน ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
๑. ผูเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
๒. ผูเรียนรอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือมีการประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
๓. ผูเรียนรอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือมีการประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือมีการประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือมีการประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
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อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ
การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
๒. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย
ความรับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ยแ ละเสี ยสละส วนรวม มีค วามเปน ประชาธิ ปไตย ทํา งานร วมกับ ผูอื่ นไดอ ยา งเป น
กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๕
มีผลการประเมินตามขอ ๔
มีผลการประเมินตามขอ ๓
มีผลการประเมินตามขอ ๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๑.๓.๓ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในป
การศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา

x 100
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การตรวจสอบขอมูล
๑. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่
ผานมา
๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่
มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
๕. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่
ผานมาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
๖. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐
หมายเหตุ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๒. สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาให หลั ก สูต รฐานสมรรถนะที่ สอดคลอ งกับ ความต องการของผู เ รีย น ชุม ชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย ๒ ขอประเมิน ดังนี้
๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง รายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

การปรับปรุงหลักสูตร

การประเมิน
๑) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือ

๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมี สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
๔) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

หลักสูตร
สถานศึกษา

การตรวจสอบขอมูล
๑. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน
๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
๑) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๒) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้ง วัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมิน ผลการเรียนของแตละหลักสูตร สง เสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ซึ่งประกอบดวย ๖ ขอประเมิน ดังนี้
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๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ

การประเมิน
๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่

๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ กิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบขอมูล
๑) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรูมการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายเชน PjBL/ Active Learning เปนตน
๔) แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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๒.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
การคํานวณ
รอยละ

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตั ิที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
=
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
๒. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๒.๓ การจัดการเรียนการสอน
คําอธิบ าย ครู ผูสอนมีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามสาขาวิช าที่สอน มีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
แหลงเรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
การประเมิน
๑. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๒. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
๓. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
๕. รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู
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คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุรายวิชาที่สอน
X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู
รอยละเฉลี่ย =

สอน

100{V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
๒. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๓. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่

๔. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๕. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน
๖. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนรู
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙
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๒.๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน
คําอธิบาย ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อื่นๆ
การประเมิน
๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
๒. รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
เปนปจจุบัน
๓. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
๕. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน
X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
รอยละเฉลี่ย =

100{V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
๒. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน
๔. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๕. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
๖. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
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๒.๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คําอธิบาย ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร
การประเมิน
๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
๒. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย ๑๒ ชั่วโมงตอป
๓. รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
๔. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
๕. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย ๑๒ ชั่วโมงตอป
X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร
รอยละเฉลี่ย =

100{V+W+X+Y+Z}
5N
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จัดการเรียนการสอน
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๒.๒.๖ การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียน
คําอธิบาย สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใช
ในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
๑. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา
๒. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
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๒.๓ ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยาบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย ๕ ขอประเมิน ดังนี้
๒.๓.๑ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คําอธิบ าย สถานศึกษามีระบบอิ นเตอร เน็ตความเร็ว สูง สําหรับบริห ารจัดการระบบ
สารสนเทศให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ในด า นความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง
ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวาง
สถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทีม่ ีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใหขอมูล
๓. มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
๑. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บและใชขอมูล
๓. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
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๒.๓.๒ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน
โครงการที่กําหนด
๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
๕. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
๑. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
๒. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
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๓. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด
๔. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๕. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก
๑.๑ ระบบสงกําลัง
๑.๒ ระบบควบคุม
๑.๓ ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม
๑.๔ สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพรอมใชงาน และปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
๓. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก
ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบขอมูล
๑. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา
๒. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
๓. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
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๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
๕. ระบบรักษาความปลอดภัย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ๕ ขอ
มีผลการประเมิน ๔ ขอ
มีผลการประเมิน ๓ ขอ
มีผลการประเมิน ๒ ขอ
มีผลการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๓.๔ แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
คําอธิบาย สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม
และเพียงพอสําหรับใหบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรู

หองสมุดอยางตอเนื่อง

การประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือ

๒. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา
คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
๓. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
๔. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
๕. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบขอมูล
๑. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
๒. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
๓. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมี
ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
๔. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
๕. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
๖. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๗. จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
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เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ๕ ขอ
มีผลการประเมิน ๔ ขอ
มีผลการประเมิน ๓ ขอ
มีผลการประเมิน ๒ ขอ
มีผลการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๒.๓.๕ ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คําอธิบ าย สถานศึกษามีระบบอิ นเตอร เน็ตความเร็ว สูง สําหรับบริห ารจัดการระบบ
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถู กตอง ทั น
เหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่ อมโยงแลกเปลี่ยนขอ มูลสารสนเทศระหวา ง
สถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใหขอมูล
๓. มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
๑. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
๒. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล
๓. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
๔. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๕. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ๕ ขอ
มีผลการประเมิน ๔ ขอ
มีผลการประเมิน ๓ ขอ
มีผลการประเมิน ๒ ขอ
มีผลการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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๒.๔ ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึก ษามี ความสํา เร็ จ ในการดํ าเนิ นการบริ หารจัด การสถานศึก ษา ตามนโยบายสํ าคั ญ ที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบดวย ๑ ขอการประเมิน ดังนี้
๒.๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คําอธิบาย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑ การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา
๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีรว มกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓.๑ คัดเลือกผูเขาเรียน
๓.๒ ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๑ การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๒ การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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การตรวจสอบขอมูล
๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๔. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา
๕. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒,๓
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ ๑,๒
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๓.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ๓ ขอการ
ประเมิน ดังนี้
๓.๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวม
คําอธิบาย ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ทํา แผนพั ฒ นาสถานศึ กษาและแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป หรื อ
แผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

สถานศึกษา

การประเมิน
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสว นรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

บริหารจัดการสถานศึกษา

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในกา
๕. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

การตรวจสอบขอมูล
๑. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๔. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนตามกฎหมายวาดวย
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เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๓.๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้ง ในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ
ผูท รงคุ ณ วุฒิ สถานประกอบการ ด านงบประมาณ ทุ น การศึก ษา วั สดุ อุป กรณ ครุ ภั ณฑ ฯลฯ และมี ก าร
ประเมินผลการดําเนินเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
๒. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ
๓. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบขอมูล
๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
๓. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๔. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
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๖. ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

๓.๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริม
ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

กิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
กิจกรรมจิตอาสา
สถานศึกษา

ผูเรียน
และผูเรียน
และผูเรียน
ผูเรียน

การประเมิน
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
การตรวจสอบขอมูล
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
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สถานศึกษา

๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ๕ ขอ
มีผลการประเมิน ๔ ขอ
มีผลการประเมิน ๓ ขอ
มีผลการประเมิน ๒ ขอ
มีผลการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
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๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งประกอบดวย ๑ ขอประเมิน ดังนี้
๓.๒.๑ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลงานของผู เรียนที่ไ ดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือ
มีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับจังหวัด
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับภาค
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ
๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับนานาชาติ
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การตรวจสอบขอมูล
๑. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงใน
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัล ชมเชย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒
มีผลการประเมินตามขอ ๑

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
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ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
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