
 

 
 

 
 

 
 

 
แนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 2561 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 
 

 
ค าน า 

 แนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2561 เป็นเกณฑ์การประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2561 และเพ่ิมเติมในจุดเน้นของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงระดับในการด าเนินงานเพ่ือใช้ผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไปและยังเป็นแนวทางในการตรวจติดตามจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอีกด้วย  

 
    

                                                        งานมาตรฐานการศึกษา 
              วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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แนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ดานความรู  ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1 .1 .1   สถานศึ กษ าไดมี การส ารวจความ พึ งพอใจจากสถาน

ประกอบการ ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลด้าน

ความรู้  

ร้อยละของผลการส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการ       

ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จ

จริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาที่ เรียน หรือท างานที่ ได้รับการตอบกลับจากสถาน

ประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
1.1.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้านความรู

เกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต างๆ                   

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ

หรือขอเท็จจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ  อาชี วศึกษาแตละระดับ

การศึกษา   

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษาด้านความรูเกี่ยว

กับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือ       

ขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา ได้รับผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.1.3 ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net ผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ 

ร้อยละผูส าเร็จการศึกษาที่สอบ V-net มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ  

ร้อยละ  70 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  60-69          ดีมาก 

ร้อยละ  50-59          ดี 

ร้อยละ  40-49          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  39      ปรับปรุง 
1.1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่

น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวนผู้ เรียนชั้นปีสุดท้ายที่

ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินหมวดทักษะชีวิต

คะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมหมวด

ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปี

สุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  70 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  60-69          ดีมาก 

ร้อยละ  50-59          ดี 

ร้อยละ  40-49          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  39      ปรับปรุง 

 

 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
20-25 5 ดีเยี่ยม 
15-19 4 ดีมาก 
10-14 3 ดี 
5-9 2 พอใช้ 
1-4 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 5  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 4  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 3  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.4 3  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.5 4  

คะแนนรวมที่ได้ 19 ดีมาก 
 

 
 
 



 

 
 

คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  คะแนนรวม÷5 =   (ค่าเฉลี่ย)   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช  ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศกึษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.2.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ         

ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและการประยุกตใช้ 

ร้อยละของผลการส ารวจ ความ พึ งพอใจจากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ         

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต       

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ได้รับการตอบกลับ

จากสถานประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
1.2.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ     

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต        

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้รับผลคะแนน

การประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่

ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

13-15 5 ดีเยี่ยม 
10-12 4 ดีมาก 
7-9 3 ดี 
4-6 2 พอใช้ 
0-3 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1    
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.3   

คะแนนรวม   
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  คะแนนรวม÷3 =   (ค่าเฉลี่ย)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย    

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.3.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผู

ส าเร็จการศึกษาเปนรายดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค 

ร้ อยล ะของผลการส ารวจ ความ พึ งพอ ใจ จากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรมอัต

ลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ ได้รับการตอบกลับจากสถาน

ประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.3.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

ผลการประเมิน ความ พึ งพอใจต่ อผู ส า เร็จการศึ กษ า

อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ ได้รับผลคะแนนการ

ประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน  

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของ

ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวด     

ลอม 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม 

1) กิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  

2) กิจกรรมเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน  

3) กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย       

ทรงเปนประมุข  

4) กจิกรรมจิตสาธารณะ  

5) กิจกรรมจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  

6) กิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

7) กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

8) จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.4   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)   

 



 

 
 

เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 4.54  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 5.00  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3 4.65  

รวมคะแนน ................... 
คะแนนรวม÷3 =...... (ค่าเฉลี่ย)  

 

  



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน         

มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.1.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต

องการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน  

ร้อยละของรายวิชาที่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ        

ที่สอดคลองกับความ ตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการตลาดแรงงาน  

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.1.2 สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ที่สอดคลองกับความ 

ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

ร้อยละของสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ    

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

 
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1.2    

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1  คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ        

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนส าคญั ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัย

เรียนและ    วัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ 

หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.1 สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบการศึกษา

ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษา

หรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่

ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์

กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.2 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีจ านวนครูต่อสัดส่วนของนักศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(1:30) 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

 
 
 



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.3 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของจ านวนครูที่ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน         

ให้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.4 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ร้อยละของจ านวนครูที่ ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.6 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูทุกคนมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.7 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข

ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 2 ครั้งต่อ

ภาคเรียน 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.8 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการ

สอนจากนักศึกษา 

ร้อยละของจ านวนครูที่นักศึกษาประเมินความพึงพอใจได้

ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

33-40 5 ดีเยี่ยม 
25-32 4 ดีมาก 
17-24 3 ดี 
9-16 2 พอใช้ 
0-8 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.4    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.5   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.6    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.7   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.8   

คะแนนรวม    
 
 



 

 
 

คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2  คะแนนรวม÷8 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ 

แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.1 สถานศึกษาจัดให้มีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

จ านวนบุคลากรต่อจ านวนครูที่ได้รับการบรรจุตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

น้อยกว่า 1:10           ดีเยี่ยม 

1:11-14                  ดีมาก 

1:15-18                  ดี 

1:19-22                  พอใช้ 

มากกว่า 1:22           ปรับปรุง 

2.3.2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับ

ภาระหน้าที่งาน  

ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับ

ภาระหน้าที่งาน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม 

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ

ปลอดภัย 

ระดบั 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 

2.3.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้

มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม 

ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 

2.3.5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการงบประมาณเพ่ือ

พัฒ นาสภาพแวดล้อม  ภู มิ ทั ศน์  อาคารสถานที่  ห้ อ งเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

ร้อยละของงบประมาณ เพ่ื อพัฒนาสภาพแวดล้อม       

ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ์ ของงบด าเนินการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 5 ขึ้นไป         ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 4-4.99         ดีมาก 

ร้อยละ 3-3.99         ดี 

ร้อยละ 2-2.99         พอใช้ 

ร้อยละ 1-1.99         ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

25-30 5 ดีเยี่ยม 
19-24 4 ดีมาก 
13-18 3 ดี 
7-12 2 พอใช้ 
0-6 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 
ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.3    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.4    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.5    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.6   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3  คะแนนรวม÷6 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือ     

หนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.4.1 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา         

ตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการที่สถานศึกษาท าตามนโยบาย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.4.2 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัดที่ประสบความส าเร็จตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละโครงการ 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.4.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตามนโยบายส าคัญ

ของหนวยงานตนสังกัด 

สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตามนโยบาย

ส าคัญของหนวยงานตนสังกัดอย่างน้อย 1 โครงการ 

รางวัลระดับประเทศ   ดีเยี่ยม 

รางวัลระดับภาค        ดีมาก 

รางวัลระดับจังหวัด     ดี 

รางวัลระดับชุมชน      พอใช้ 

ไม่ได้รับรางวัล           ปรับปรุง 

2.4.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน 

จ านวนภาคี เครือข่ ายที่ ท าท าความร่วมมื อในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน  (ชุมชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ) 

50 แห่งขึ้นไป            ดีเยี่ยม 

45-49 แห่ง               ดีมาก 

40-44 แห่ง               ดี 

35-39 แห่ง               พอใช้ 

30-34 แห่ง               ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 



 

 
 

คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 
ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.3    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.4    

คะแนนรวม    
 
 

คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละของจ านวน . ผู้ บริหาร ครู  และบุ คลากรใน

สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

รอ้ยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
2.5.2 สถานสถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

จ านวนการประชุมการวางแผนการติดตามการด าเนินการ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ต่อภาคเรียน 

9 ครั้งขึ้นไป             ดีเยี่ยม 
7-8 ครั้ง                  ดีมาก 

5-6 ครั้ง                  ดี 

3-4 ครั้ง                  พอใช้ 

น้อยกว่า3 ครั้ง          ปรับปรุง 
  



 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.5.3 การประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
13-15 5 ดีเยี่ยม 
10-12 4 ดีมาก 
7-9 3 ดี 
4-6 2 พอใช้ 
0-3 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.3   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5  คะแนนรวม÷3 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5    

รวมคะแนน ................... 
คะแนนรวม÷3 =...... (ค่าเฉลี่ย)  

 

  



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม

แหงการเรียนรู    

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
3.1.1 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ      
ในประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตาง ๆ ในประเทศ ในการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 โครงการขึ้นไป             ดีเยี่ยม 
8 -9 โครงการ                  ดีมาก 

6 -7 โครงการ                  ดี 

4- 5 โครงการ                  พอใช้ 

น้อยกว่า4 โครงการ           ปรับปรุง 
3.1.2 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ     
กับต่างประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องคกรตาง ๆ กับต่างประเทศ ในการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 โครงการขึ้นไป             ดเียี่ยม 
3 โครงการ                    ดมีาก 

2 โครงการ                    ดี 

1 โครงการ                    พอใช้ 

ไม่ได้ด าเนินการ              ปรับปรุง 
 
 
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1.2    

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย       
โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร ตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย   

ร้อยละของจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่จัดท างานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย  สามารถน าไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

3.2.2  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเผย
แพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน เทียบกับ

จ านวนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  50 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  40-49          ดีมาก 

ร้อยละ  30-39          ดี 

ร้อยละ  20-29          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  20      ปรับปรุง 

3.2.3 สถานศึกษาส่งเสริม ให้นักศึกษาท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ      
งานสรางสรรค งานวิจัย 

ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 



 

 
 

 
 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 

3.2.4 ผลงานนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย ของนักศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละ

ระดับการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน  

 

ร้อยละ  1 ได้เผยแพร่ระดับประเทศ                      ดีเยีย่ม 

ร้อยละ  5 ได้เผยแพร่ระดับภาค                           ดีมาก 

ร้อยละ  10 ได้เผยแพร่ระดับจังหวัด                      ดี 

ร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา                พอใช้ 

น้อยกว่าร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา      ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 

 



 

 
 

คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 
ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.4   

คะแนนรวม    

 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2   

รวมคะแนน ................... 
คะแนนรวม÷2 =...... (ค่าเฉลี่ย)  

 

  



 

 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1  คุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
4.1.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
4.1.2 นักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์
ของสาขาวิชา 

ร้อยละของนักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชาทุกภาคเรียน 

รอ้ยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
 

 
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 4.1  

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1.1    
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1.2    

รวมคะแนน    
 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1 คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 



 

 
 

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
 
เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
 
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 มาตรฐาน 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 4.85  
มาตรฐานที ่2 5.00  
มาตรฐานที ่3 5.00  
มาตรฐานที ่4 4.65  

รวมคะแนน 
19.5 

คะแนนรวม ÷ 4 =  4.87 
 

ดีเยี่ยม 

 


