
ส่วนท่ี 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประกอบด้วย 4  มาตรฐาน 12  ประเด็น 

การประเมิน   ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  จ านวน  3  ประเด็น 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  6  ประเด็น 
 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน  2  ประเด็น 
 มาตรฐานที่  4  การประกันคุณภาพภายใน  จ านวน  1  ประเด็น 
 

  

 

  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

 1.1  ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงตามหลักสูตร ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

คุณภาพของผู้เรียน ใน 3 ด้าน คือ 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ

นิสัยและทักษะทางปัญญา 
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
          (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
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(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 
เม่ือเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99
เม่ือเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99
เม่ือเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เม่ือ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 

หลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา 
  ๑. หลักฐานเก่ียวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ๑ - ๕ เพ่ือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้ เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ 
ด้านของผู้เรียน 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน 

 

            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 

 
 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
ภาคปฏิบัติ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ภาคปฏิบัติ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

ประเด็นการพิจารณา 
          ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
  1. หลักฐานการก าหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน 

3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เก่ียวกับ 
      3.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
      3.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80  ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ 70 - 79.99 4 ดี 
ร้อยละ 60 - 69.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ 50 - 59.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

        1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม  
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ตัวชี้วัดการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

2. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

4. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

5.สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

            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 

 

  

 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่ม
วิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและความต้องของตลาดแรงงงานในปัจจุบัน โดยได้รับ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ตัวชี้วัดการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีการส ารวจหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้แผนกวิชาและครูผู้สอน 
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา หลักสูตรตามข้อ 2 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

4. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

5. สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาและหลักสูตร โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ฝ่ายวิชาการ 

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 

2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบความรู้ เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัด
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การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

งานบุคลากร 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการอบรม เพ่ือการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

งานบุคลากร 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการอบรม เพ่ือการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

งานบุคลากร 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

งานบุคลากร 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

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 

2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  



7 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

งานอาคารสถานที่ 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

งานอาคารสถานที่ 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

งานพัสดุ 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

งานศูนย์ข้อมูล 

5. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  งบประมาณที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ งานวางแผนฯ 

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 

2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีการด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและผู้เรียน 
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
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ตัวชี้วัดการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

งานวางแผนฯ 

2. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

งานวางแผนฯ 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

งานวางแผนฯ 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

งานวางแผนฯ 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

งานแนะแนว 

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 
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2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

          สถานศึกษามีจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีจ านวนสาขางานไม่ถึง  
5 สาขางานต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างน้อย  1 สาขางาน 

งานทวิภาคี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา 

3. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา 

4. สถานศึกษา มีจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบ 
การณ์ทักษะวิชาชีพ โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 
10 คน 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา 

5. สถานศึกษามีการด าเนินงาน มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

เรียน การสอนระบบทวิภาคี 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีการด าเนินการในการจัดต้ังหรือพัฒนาส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา มีการวางแผนการด าเนินการสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้เรียน จัดการ
อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและศึกษาดูงาน มีการติดตาม ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา หรือ
พัฒนาต่อยอดทักษะเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดต้ังส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

2. มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

3. สถานศึกษา มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะอย่าง
น้อย 1 โครงการ/1 ปีการศึกษา 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

4. มีการน าผู้เรียนในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไปศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

5. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานผ่านการประเมินจากต้นสังกัดไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

ระดับคุณภาพ 

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

 

  

 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชนองค์กรต่าง ๆ   ทั้งในและต่างประเทศ 

งานความร่วมมือ 

2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

3. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้  การบริหารงานทางวิชาการและวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ 

4. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ฝ่ายวิชาการ 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

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 

3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
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ตัวชี้วัดการประเมิน  
 

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ฝ่ายวิชาการ 

งานวิจัยฯ/แผนกวิชา 

2.สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ฝ่ายวิชาการ 

งานวิจัยฯ/แผนกวิชา 

3. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไป
บริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนินการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานวิจัยฯ/แผนกวิชา 

4. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด  
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานวิจัยฯ/แผนกวิชา 

5.สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนา 
การเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานวิจัยฯ/แผนกวิชา 

ระดับคุณภาพ 

 
 

  
 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

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 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
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4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก 
1. สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

งานประกันฯ 

2. สถานศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

งานวางแผน 

3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

งานประกันฯ 

4. สถานศึกษา ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

งานประกันฯ 

5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

งานประกันฯ 

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 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  อ้างอิง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  5  ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ  5  ดีเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ  4  ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ  3  ดี 
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 ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
 ระดับคุณภาพ  1  ต้องปรับปรุง 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในแต่ละประเด็นการประเมิน  สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
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