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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การ
ประเมินท่ี
รับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับติดตาม/ตรวจ
ประเมิน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๑.๑ ด้านความรู้ 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1.1 งานแนะแนวฯ 
1. นายปัทวี ศรีอภัย 
2. นางสาวสุภาวดี อุ่นแสง 

 

๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1.2 งานกิจกรรมฯ 
1. นางสาวกรุณา อึ้งเสถียรพินิจ 
2. นายพิทยา รักษาพล 
3. นายปัทวี ศรีอภัย 
4. นางสาวกชพรรณ แสนศร ี
5. นางสาวสุภาวดี อุ่นแสง 
6. นายทรงศักดิ์ ศิริโสม 

 

๑.๓ ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเปน็
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1.3 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
1. นางสาวกาญจนภา ดีวัน 
2. นางสาววรรณภา วงศ์ชารี 
3. นางสาวกชพรรณ แสนศร ี

 

๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 

1.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
1. นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ ์
2. นายประสิทธ์ิ พิกุลหอม 
3. นายพิทยา รักษาพล 
4. นางสาวปรมาภรณ์ ปาวงค์ 
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 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

   

๑.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 

1.5 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 

 

๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 

1.6 งานวัดผลและประเมินผลฯ 
1. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
2. นายทรงศักดิ์ ศิริโสม 
 

 

๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1.7 งานวัดผลและประเมินผลฯ 
1. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
2. นายทรงศักดิ์ ศิริโสม 
 

 

๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

๑.๑ ด้านความรู้ 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 

1.8 งานแนะแนวฯ 
1. นายปัทวี ศรีอภัย 
2. นางสาวสุภาวดี อุ่นแสง 
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เกณฑ์การ
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รับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับติดตาม/ตรวจ
ประเมิน 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.1 การพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
 

 

2.1.2 การพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรบัปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเตมิ 
 

2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.2 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 

 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 

2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2.1 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 

 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2.2 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
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ผู้ก ากับติดตาม/ตรวจ
ประเมิน 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

๓.๑.๑ (๑) 
 
 
 

๓.๑.๑ (๒)-
(๓) 
 

๓.๑.๑ (๔)-
(๕) 

งานบุคลากร 
1. นางสาวสุพรรษา กลุวงค์ 
2. นางสาวมณีรัตน์ ซามงค์ 
3. นางสาวศิราณี พิกุลศร ี
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
1. นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ ์
2. นายประสิทธ์ิ พิกุลหอม 
3. นายพิทยา รักษาพล 
4. นางสาวปรมาภรณ์ ปาวงค์ 

 

3.1.2 การจัดบรหิารจัดการช้ันเรียน 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 3.1.2 งานครูท่ีปรึกษาฯ 
1. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
2. นายปัทวี ศรีอภัย 
3. นางสาวสุภาวดี อุ่นแสง 

 

3.1.3 การพฒันาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู ้

3.1.3 งานบุคลากร 
1. นางสาวสุพรรษา กลุวงค์ 
2. นางสาวมณีรัตน์ ซามงค์ 
3. นางสาวศิราณี พิกุลศร ี
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3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2.1 การบรหิารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู ้

๓.๒.๑(๑)-(๓) 
 
 

๓.๒.๑(๔)-(๕) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1. นางสาวอรอนงค์ ยืนยง 
2. นางสาวมณีรัตน์ ซามงค์ 
งานบริหารงานท่ัวไป 
1. นางสาวทัศนวรรณ นามสิงห ์
2. นางสาวมณีรัตน์ ซามงค์ 

 

3.2.2 การบรหิารจัดการระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู ้

๓.๒.๒(๑)-(๒) 
 
 

๓.๒.๒(๓)-(๕) 

งานบริหารงานท่ัวไป 
1.นางสาวทัศนวรรณ นามสิงห ์
2. นางสาวมณีรัตน์ ซามงค์ 
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
1. นายไพโรจน์ ปญัญาวิชัย 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปาวงค์ 

 

4. ดา้นการมีส่วนร่วม 
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 

ข้ันที่๒,ข้ันที่๕ 
 
 

ข้ันที่ ๑ 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. นายพิทยา รักษาพล 
2. นายจักรพรรดิ์ พันธ์หมุด 
งานความร่วมมือ 
1. นายณัฐภาส โกยรัมย์ 
2. นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ ์
3. นายพิทยา รักษาพล 
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  ข้ันที่ ๓ 
 
 

ข้ันที่ ๔ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. นางสมถวิล ประทมุมาตร 
2. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
งานวัดผลและประเมินผลฯ 
1. นางสาวสปุรียา ศรลีาศักดิ์ 
2. นายทรงศักดิ์ ศิริโสม 

 

๔.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู ้

๔.๒ งานความร่วมมือ 
1. นายณัฐภาส โกยรัมย ์
2. นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ ์
3. นายพิทยา รักษาพล 

 

๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแหง่
การเรียนรู ้
 

๔.๓ (๒)(๓) 
(๔)(๕) 

 
 
 
 

๔.๓ (๑) 

งานกิจกรรมฯ 
1. นางสาวกรุณา อึ้งเสถียรพินิจ 
2. นายพิทยา รักษาพล 
3. นายปัทวี ศรีอภัย 
4. นางสาวกชพรรณ แสนศร ี
5. นางสาวสุภาวดี อุ่นแสง 
งานโครงการพิเศษฯ 
1. นายยุทธนา เหล่าธง 
2. นายพิทยา รักษาพล 
3.นายจักรพรรดิ์ พันธ์หมุด 
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5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

5.1 
 

 

งานอาคารสถานท่ี 
1. นายประสิทธ์ิ พิกุลหอม 
 

 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

5.2 งานอาคารสถานท่ี 
1. นายประสิทธ์ิ พิกุลหอม 
 

 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 

5.3 งานวิทยบริการและห้องสมุด 
1. นางสาวกชพรรณ แสนศร ี
2. นางสาวช่ืนฤทัย อุณวงค์ 
 

 

5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 

5.4 งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
1. นายไพโรจน์ ปญัญาวิชัย 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปาวงค์ 
 

 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 

5.5 งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
1. นายไพโรจน์ ปญัญาวิชัย 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปาวงค์ 
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