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4 - ๒๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
    ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนา 
           ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           คิดเป็นร้อยละ  100 
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
         เป็นระบบ 
 

       1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชา หรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
           สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
           หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  มีจ านวน  6  สาขาวิชา 
 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
            สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเป็นร้อยละ  100 
            อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
         เป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
         หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1   
ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน สถานประกอบการ 
ประเด็นพิจารณา 

  1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ผู้เรียน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
  4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
  5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับ  

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตามแผนงานท่ีก าหนด  
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1  
  ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
  สถานประกอบการ : สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 

ประเด็นพิจารณา 
(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สู่การปฏิบัติ ท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

(2) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(4) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 

(5) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน 
สถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการให้ครูผู้สอน จัดท าแผนการเรียนรู้ 

รายวิชา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
   สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ในข้อท่ี 1 มีผลการพิจารณาในข้อท่ี 5  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ 1 มีผลการพิจารณาข้อ 1 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา :  

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ในข้อท่ี 1 มีผลการพิจารณาในข้อท่ี 5  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานท่ี 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.1   ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.1.2   ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2    ได้  10  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 - 2 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๓๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

4.2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ:  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 80 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                               อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

             ให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติ 
 

      1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ 
                                ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ:  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                                               มีจ านวน  39  คน 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                               อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  1.2.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

             ให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู่สู่การปฏิบัติ 
 

     1.3) การจัดการเรียนการสอน 
  1.3.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง 

               ตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีจ านวน  39  คน 
     2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
         มีจ านวน  39  คน 
     3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัด 
         การเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
         มีจ านวน  39  คน 
     4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
         แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
         มีจ านวน  39  คน 
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     5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้  
         และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
         มีจ านวน  39  คน 
 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      คิดเป็นร้อยละ 100  

 

  1.3.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
             ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
      1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

         มีจ านวน  39  คน  
         2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ัน 

               เรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน  มีจ านวน  39  คน 
          3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน 

               ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีจ านวน  39  คน 
                  4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรง ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 

               ต้ังใจในการเรียน  มีจ านวน  39  คน 
                  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล  

                ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  มีจ านวน  39  คน 
 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ:   ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  
                                                           คิดเป็นร้อยละ 100 

                                                

  1.4.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

      1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  1.5.1) เชิงปริมาณ:  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 

                เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  มีจ านวน  39  คน 
         2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  

               ช่ัวโมงต่อปี  มีจ านวน  39  คน 
          3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ 

               การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
                                                             มีจ านวน  39  คน 
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                  4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ 
               การพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวน  30  คน 

                  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ 
               การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่   
                                                             มีจ านวน  39  คน 

 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและ 
            การพัฒนาวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

  1.5.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

 
      1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.6.1) เชิงปริมาณ:  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

           ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  มีจ านวน  30  ห้อง 
  1.6.2) เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

            ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน   
                                                          คิดเป็นร้อยละ 50  อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

  1.6.3) ผลสะท้อน:   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
             ให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 

           ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
 

1.7 ) ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นพิจารณา 
  1. จ านวนครูท้ังหมด เทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจบการศึกษา ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
  3. ร้อยละของครูท่ีได้รับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 
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4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
  5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ด้าน
วิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา 2562 ของบุคลากรท้ังหมด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ  
การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ และมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ  
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  
   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร : 
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
   ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ 
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) การระบุปัญหา 
   (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
   (3) วิธีการด าเนินการ 
   (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย  
         ไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลจากการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ครูผู้สอน
ทุกคน มีการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน ครูทุกคนได้รับการนิเทศหลังการสอน และ
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา มีการจัดท าผลงานวิจัยภาคเรียนละ 1 รายวิชาทุกคน และน าผลจากการวิจัยในช้ัน
เรียน ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
   สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 
ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 

ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 
ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 

ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานท่ี 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.1  ได้  5  คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.2  ได้  5  คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2  ได้  10  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 - 2 ก าลังพัฒนา 
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 4.2.3  ด้านการบริหารจัดการ   
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
        1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
             1.1.1) เชิงปริมาณ :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหาร 
            จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
             1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
            สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                                                       อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.1.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
           สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 

       1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
             1.2.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ 
            งานฟาร์ม ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                                          คิดเป็นร้อยละ  80 
             1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  
             ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม   
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ 
         บริการ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
         หรืองานฟาร์ม 

 

       1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
             1.3.1) เชิงปริมาณ :  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
            การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ 
            ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา 
            อย่างต่อเนื่อง 
             1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.3.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                                                           อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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       1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
             1.4.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                                                          คิดเป็นร้อยละ  100 
             1.4.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                                                        อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.4.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และ 
           ศูนย์วิทยบริการ   

                                                        อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
       1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             1.5.1) เชิงปริมาณ :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน 
            และสถานศึกษา  เท่ากับ  300 Mbps 
             1.5.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                                                        อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1.5.3) ผลสะท้อน :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
         ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                                                        อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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1.6)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1   
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ 

การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ มีการรายงานผล 

การด าเนินงาน การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย           
  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1  

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ 
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2  
  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   2. สถานศึกษามีรายจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ  
   3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  
   4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
   5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ท่ีต้ังไว้ จ าแนกเป็น 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,357,550.- 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 25 ของบด าเนินการ (งบด าเนินการ ปวช./ ปวส./ ระยะส้ัน เท่ากับ 5,430,200.-บาท ) 
    2. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน ใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน เป็นเงิน 1,006,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบด าเนินการ 
(งบด าเนินการ : งบรายจ่ายอื่น : โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
โครงการ Fix it Center, โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, โครงการอาชีวะ
อาสาบริการชุมชน-เทศกาลปีใหม่ 2563, โครงการอาชีวะอาสาบริการชุมชน-เทศกาลสงกรานต์, โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ) 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย เป็นเงิน 90,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงบด าเนินการ (งบด าเนินการ : งบรายจ่ายอื่น : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
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4 - ๔๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

4.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเงิน 1,087,450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.78 ของงบด าเนินการ (งบด าเนินการ : งบอุดหนุน เรียน
ฟรี 15 ปี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2  

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้  
ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๔๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

  ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี 

ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 

สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 
 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1  
  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  

ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๔๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4   
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2) สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10   

                     ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง ด าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา เพื่อได้พบกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดยครูท่ีปรึกษาทุกช้ันปี เพื่อได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ 
และร่วมกันดูแลนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่  2.3.4 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน : 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ  
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๔๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 
ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5 
ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

ค าอธิบาย 
    สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว จัดใหมีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให้แก 
หนวยงานตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา เปนประจ าทุกปการศึกษา รวมถึง รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงาน 
ตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให
บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน  

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง) ประจ าปีการศึกษา 2562 
จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2) สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ 

ภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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4 - ๔๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5  
ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน : 
สถานศึกษา สามารถปฎิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๔๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 
 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1    ได้  5  คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4    ได้  5  คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.5    ได้  5  คะแนน 
 *รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5   ได้  25  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    

เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21- 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 - 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 - 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 - 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๔๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 4.2.4  ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
             1.1.1) เชิงปริมาณ :  1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนใน  
                         ระบบทวิภาคี  คิดเป็นร้อยละ  50 
           2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี   
                                                              คิดเป็นร้อยละ  20   
 

             1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

1.1.3) ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 
          การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

4 - ๔๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

1.2)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1   
ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ค าอธิบาย 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ภาวะผู้น า 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 

 

ประเด็นพิจารณา 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการส่ือสาร ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุนชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน
ได้รู้ และเข้าใจในนโยบายส าคัญ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

  3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น สังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมายท่ีก าหนด 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดย 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา มีผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว สถานศึกษาสามารถด าเนิน 
การตามประเด็นพิจารณา ได้ท้ัง 5 ข้อ   
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4 - ๕๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1  
ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ : 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
สรุปคะแนนการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

  มาตรฐานที่ 2  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1   ได้    5   คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1    ได้    5   คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 5 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 4 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 3 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 2 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๕๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
  (1)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยการปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  (2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   (3)  การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิชา, ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา, ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน, การจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
   (4)  การบริหารจัดการช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย ครูผู้สอนมีการจัดท า
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล, ครูผู้สอนมีสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาปัจจุบัน, ครูผู้สอน
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้, ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรง ให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน และ ครูผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคล ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
   (5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี, 
ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 
 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา  คือ  การพัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ให้มีความท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  


