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มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน 15 ตังบงชี้ ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเป นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละระดับและแตละสาขาวิชา
สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขา
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขา
ที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไม
นอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคล และไดรบั ขอมูลตอบกลับ ไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูร ับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

หลักฐานจาก
งานแนะแนว

งานแนะแนว

งานแนะแนว

งานแนะแนว

งานแนะแนว
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5
หรือ 4, 5 รวม 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5
รวม 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช

2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
สูตรการคํานวณ
รอยละ
=
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
x 100
จํานวนผูเขาเรียนแรกขาวของรุน
ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแตคารอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สูตรการคํานวณ
คาคะแนน
=
รอยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
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3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

มาตรฐานที่ 2 ดานบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน ว ยงานต น สั งกั ด มี การบริ ห ารจั ดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ ง
การประสานความร ว มมื อกั บ บุ คคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนว ยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
ฝายวิชาการ
และผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
แผนกวิชา
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ฝายวิชาการ
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
แผนกวิชา
ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ฝายวิชาการ
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึง
แผนกวิชา
ประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากร
ฝายวิชาการ
ทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
แผนกวิชา
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการและตามเปาหมาย
ฝายวิชาการ
ที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัตติ ามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

4
3
2
1

คะแนน
ดี
คะแนน
พอใช
คะแนน
ตองปรับปรุง
คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ผูอํานวยการ
ตนสังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารใหครู บุคลากร
ผูอํานวยการ
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน
ผูบริหาร
โครงการ กิจกรรม และเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของ
หัวหนาแผนก
หนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
วิชา
4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
ผูอํานวยการ
โครงการ กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
ผูอํานวยการ
และกําหนดแผนพัฒนาตอไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
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ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน งานบุคลากร
ผูเรียนทั้งหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการ
กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แลวแตกรณี
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน
งานบุคลากร
เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา งานบุคลากร
ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
งานบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบุคลากร
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
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มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดงบประมาณเปน
คาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
2. สถานศึกษา มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถ
ไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1
ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

หลักฐานจาก
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน

งานวางแผน

งานวางแผน

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ
และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา
ใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบรอย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครื่องลูกขาย
(4) มรฐานขอมูลการ Update เปนปจจุบนั
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษา สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถ
ใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ

หลักฐานจาก
งานอาคารฯ
แผนกวิชา
งานอาคารฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชา
งานศูนยขอมูล
แผนกวิชา

งานศูนยขอมูล
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
งานทวิภาคี
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากร
แผนกวิชา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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ประเด็นการประเมิน

หลักฐานจาก

ในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษา มีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่รวมมือในการการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน
โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร
รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
5. สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ
หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ

งานทวิภาคี
แผนกวิชา

งานทวิภาคี
แผนกวิชา
งานทวิภาคี
สมาคมครูฯ
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม
สมาคมครูฯ
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชาหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
ฝายวิชาการ
เรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
งานหลักสูตร
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ฝายวิชาการ
ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
งานหลักสูตร
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผล
ฝายวิชาการ
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
งานวัดผลฯ
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีการนิเทศการจัดการเรียน
ฝายวิชาการ
การสอนของครูทุกคน เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
งานหลักสูตร
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนา
ฝายวิชาการ
การเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา
งานหลักสูตร
ซึ่งประกอบดวย
งานวิจัยฯ
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะหรายงานสรุปผล เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษา หรือ
การวิจัย ไปใชประโยชน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูล
งานหลักสูตร
ความตองการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
งานหลักสูตร
ตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือได หรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชา
หรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน
งานหลักสูตร
การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล งานหลักสูตร
และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอ 1 – 4
งานหลักสูตร
ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
4 คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
3 คะแนน
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีจํานวนสาขางานไมถึง 5 สาขางาน
ตองจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางนอย 1 สาขางาน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยมีครู
นิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตาม
ความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณ จากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเ รียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกยองความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

หลักฐานจาก
งานทวิภาคี

งานทวิภาคี
แผนกวิชา
งานวิจัยฯ
แผนกวิชา

งานวัดผลฯ
แผนกวิชา

ฝายวิชาการ
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

หลักฐานจาก
งานกิจกรรม
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ประเด็นการประเมิน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน
แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรูความสามารถ ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม

หลักฐานจาก
แผนกวิชา

งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานโครงการ
พิเศษ
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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สถานศึ กษาจัดใหมีร ะบบการประกัน คุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒ นาคุณภาพ
การศึ กษาและพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบดว ยการประเมิน คุณ ภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
งานประกันฯ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษา ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานวางแผน
3. สถานศึกษา ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ
งานประกันฯ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
งานประกันฯ
5. สถานศึกษา ไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
งานประกันฯ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช
2 คะแนน
ตองปรับปรุง
1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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สูตรการคํานวณ
รอยละ

=

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
x 100
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแตคารอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สูตรการคํานวณ
คาคะแนน
=
รอยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช
1.51 – 2.50
ตองปรับปรุง
0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน

มาตรฐานที่ 5 ดานความดีเดนของสถานศึกษา สถานศึกษามีผลงานของครู ผูเรียนที่ไดรับรางวัล
หรือมีผลงานที่เกิดประโยชนในวงกวางและไดรับการเผยแพรมีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยครูบุคลากร ผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)
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15

ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ระดับคุณภาพของผลงานและรางวัลของสถานศึกษา
คําอธิบาย
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตมีผลงานของครู ผูเรียนที่ไดรับรางวัลในระดับตางๆหรือมีผลงานที่เกิด
ประโยชนในวงกวางและไดรับการเผยแพรและมีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยครูบุคลากร
ผูเรียน ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามี การสงเสริม สนั บสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทํา
ผลงานที่พัฒนาขึ้นใหไดรับรางวัล จากการประกวด แขงขัน การยกยองเชิดชูเกียรติ ความสามารถของ
สถานศึกษา จากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับตางๆทุกแผนกวิชา
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษามีการจัดทําผลงานที่พัฒนาขึ้นให
ไดรับรางวัลระดับสถานศึกษา หนวยงาน ตนสังกัด จากการประกวด แขงขัน การยกยองเชิดชูเกียรติ
ความสามารถของสถานศึกษาทุกแผนกวิชาอยางนอย 1 ชิ้นงาน
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษามีการจัดทําผลงานที่พัฒนาขึ้นให
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด ชุมชน จากการประกวด แขงขัน การยกยองเชิดชูเกียรติ ความสามารถของ
สถานศึกษา ไมนอยกวา 3 ชิ้นงาน
4. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษามีการจัดทําผลงานที่พัฒนาขึ้นให
ได รั บ รางวั ล ระดั บ ภาค จากการประกวด แข ง ขั น การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ความสามารถของ
สถานศึกษา ไมนอยกวา 2 ชิ้นงาน
5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษามีการจัดทําผลงานที่พัฒนาขึ้นให
ได รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ จากการประกวด แข ง ขั น การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ความสามารถของ
สถานศึกษา ไมนอ ยกวา 1 ชิ้นงาน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,และ 3
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
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ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2561 (ใหม)

2 คะแนน
1 คะแนน

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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