มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตังบ่งชี้ ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทําในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
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งานแนะแนว

งานแนะแนว

งานแนะแนว

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

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
สูตรการคํานวณ
ร้อยละ
=
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
x 100
จํานวนผู้เข้าเรียนแรกข้าวของรุ่น
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรการคํานวณ
ค่าคะแนน
=
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด มี การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรของสถานศึ กษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
การประสานความร่ ว มมื อกั บ บุ คคล ชุ มชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
ฝ่ายวิชาการ
และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
แผนกวิชา
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ฝ่ายวิชาการ
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
แผนกวิชา
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ฝ่ายวิชาการ
ผู้เรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึง
แผนกวิชา
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
แผนกวิชา
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการและตามเป้าหมาย
ฝ่ายวิชาการ
ที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน
ผู้อํานวยการ
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครู บุคลากร
ผู้อํานวยการ
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกําหนดแผนงาน
ผู้บริหาร
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และดําเนินงานเพื่อให้นโยบายสําคัญของ
หัวหน้าแผนก
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
วิชา
4. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
ผู้อํานวยการ
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กําหนด
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย
ผู้อํานวยการ
และกําหนดแผนพัฒนาต่อไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง หน้า

4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน งานบุคลากร
ผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน
งานบุคลากร
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา งานบุคลากร
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
งานบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบุคลากร
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2563 (ใหม่)
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ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการจัดงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ

หลักฐานจาก
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน

งานวางแผน

งานวางแผน

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
งานอาคารฯ
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
งานอาคารฯ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
แผนกวิชา
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์
แผนกวิชา
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
งานศูนย์ข้อมูล
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
แผนกวิชา
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครื่องลูกข่าย
(4) มรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถ งานศูนย์ข้อมูล
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
งานทวิภาคี
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
แผนกวิชา
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษา มีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน งานทวิภาคี
ที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์
แผนกวิชา
ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
งานทวิภาคี
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร
แผนกวิชา
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
งานทวิภาคี
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
สมาคมครูฯ
โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
ครูที่ปรึกษา
5. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
งานกิจกรรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์
สมาคมครูฯ
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
แผนกวิชา
การจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
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5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชาหรือกําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
งานหลักสูตร
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
งานหลักสูตร
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
งานวัดผลฯ
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
ฝ่ายวิชาการ
การสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
งานหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนา
งานหลักสูตร
การเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา
ซึ่งประกอบด้วย
งานวิจัยฯ
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา หรือ
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา สํารวจข้อมูล
งานหลักสูตร
ความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
งานหลักสูตร
ตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
งานหลักสูตร
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล งานหลักสูตร
และนําผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4
งานหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
4 คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
3 คะแนน
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2563 (ใหม่)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง หน้า 10

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีจํานวนสาขางานไม่ถึง 5 สาขางาน
ต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างน้อย 1 สาขางาน
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครู
นิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด

หลักฐานจาก
งานทวิภาคี

งานทวิภาคี
แผนกวิชา
งานวิจัยฯ
แผนกวิชา

งานวัดผลฯ
แผนกวิชา

ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

หลักฐานจาก
งานกิจกรรม
แผนกวิชา

งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
งานโครงการ
พิเศษ
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาจัดให้มีร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายใน และดํ าเนิ นการเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาและพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบด้ ว ยการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
งานประกันฯ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษา ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานวางแผน
3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
งานประกันฯ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
งานประกันฯ
5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
งานประกันฯ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
4 คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
3 คะแนน
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
สูตรการคํานวณ
ร้อยละ
=
จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
x 100
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
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ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรการคํานวณ
ค่าคะแนน
=
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 – 2563 (ใหม่)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง หน้า 14

