
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินตนเอง 
ตามตัวบงชี้         

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบาย 
 

เกณฑการประเมินตวับงชีม้าตรฐานการอาชีวศึกษา  มขีอกําหนดดังนี ้  
 

1.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทัง้รัฐและเอกชน  นาํไปใชเพื่อเปนเกณฑกลางในการ   

      ตัดสินการประเมินตนเอง  ดังนั้นสถานศึกษาสามารถปรับเกณฑใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนได  
 

2.  สําหรับสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในมาตรฐานที ่ 1  ตัวบงชี้ที ่ 1 - 5  ไมตองประเมิน 
 

3.  ใหสถานศกึษาสงรายงานการประเมินตนเองใหตนสงักัด  ภายในวนัที ่ 30  พฤษภาคม  ของทกุป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.1   
ความรูและทกัษะวชิาชพีตามหลกัสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

ตัวบงชี้ที่ 1  
รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 

คําอธิบาย 
ผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑการพนสภาพของระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วาดวยการ

ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป เมือ่เทียบกบั

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นป  
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป (ปวช. ปที ่1,2 ,3 และ ปวส. ปที่ 1,2)  ที่ลงทะเบียนเรียนในป  

     การศึกษานั้น 

3.  จาํนวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ แตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา  

     และสาขางาน 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ แตละหลักสูตรตามประเภทวิชา  

     สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียน ทั้งหมดทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมนิผลการเรียน

ตามหลกัสูตร  
 
 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 -74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
 

 
 



มาตรฐานที่  1 
ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่ 1.2  
ความรูความเขาใจในหลกัการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสามารถนํามาประยกุต                   
ใชในงานอาชีพได 
 

ตัวบงชี้ที่ 2  
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลกัการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
 

คําอธิบาย 
ผูเรียนทีจ่ัดทาํผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ  งานวจิัย โครงงาน และ/หรือ โครงการวิชาชพี  โดยประยุกตใช

หลักการทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3.  จาํนวนผูเรียนที่จัดทาํผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือโครงการวิชาชีพ โดย  

     ประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบ ตามหลักสูตรใน 

     แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 

4.  รอยละของผูเรียนที่จัดทาํผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือโครงการวิชาชพี โดย 

     ประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปนระบบ ตามหลักสูตรใน 

     แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนทัง้หมดทีจ่ัดทําผลงาน นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือโครงการ

วิชาชพี โดยประยุกตใชหลกัการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบ   
 
 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 -74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 

 
 
 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.3 
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถกูตองเหมาะสม 
 

ตัวบงชี้ที่ 3 
รอยละของผูเรียนทีม่ีทกัษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 
 

คําอธิบาย 
ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนา  จนมีทกัษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3. จํานวนผูเรียนที่มีทกัษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

    เพื่อการสื่อสารไดอยางถกูตองเหมาะสม ตามหลักสตูรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาํแนก 

    ตามชัน้ป โดยเกบ็ขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ  

4. รอยละของผูเรียนทีม่ีทกัษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ 

    ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา   

    สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนทัง้หมด ทีม่ีทักษะดานการฟง การ

อาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม   
 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 -74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
 

 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่ 1.4 
ความรูและทกัษะการใชเทคโนโลยีที่จาํเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวชิาชพีไดอยาง
เหมาะสม 
 

ตัวบงชี้ที่ 4  
รอยละของผูเรียนทีม่ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน

วิชาชพีไดอยางเหมาะสม 
 

คําอธิบาย 
ผูเรียนที่สามารถใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซ ีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

วิชาชพี ฯลฯตาม  หลกัสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3.  จาํนวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีใน 

     การปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพวิเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี การใชโปรแกรม 

     สําเร็จรูปทางวชิาชพี ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป  โดยเก็บ 

     ขอมูลจากผูสอนในแตละรายวชิาที่เกีย่วของกบัพฤตกิรรมการใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา 

4.  รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และ 

     เทคโนโลยใีนการปฏิบัติงานวิชาชพี  เชน การเขียนแบบดวยคอมพวิเตอร การใชโปรแกรมซีเอน็ซี การใช 

     โปรแกรมสาํเร็จรูปทางวิชาชพี ฯลฯ ตามหลกัสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนทัง้หมด ทีส่ามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีในการศึกษาคนควา และเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานวิชาชีพ  
 
 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 -74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 

 
 



มาตรฐานที่  1 
ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่ 1.5  
คุณธรรม จรยิธรรม คานยิมที่ดีงามในวิชาชพี  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี 
 

ตัวบงชี้ที่ 5 
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มบีุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

คําอธิบาย 
ผูเรียน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ีงาม เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตา

กรุณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด เปนตน   การมมีนุษยสัมพันธ 

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ป 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3.  จาํนวนผูเรียน แตละชัน้ป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่มพีฤตกิรรม 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากตวัอยาง ดังนี ้

    - จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม เชนเขาแถวหนาเสาธง  

    - จํานวนผูเรียนทีก่ารแตงกายตามระเบยีบ 

    - จํานวนผูเรียนที่ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด 

3.2 การมมีนษุยสัมพนัธ โดยพิจารณาจากตัวอยาง ดังนี ้

    - จํานวนผูเรียนทีท่ํางานเปนทมี 

3.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตวัอยาง ดังนี ้

    - การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 

4.  รอยละของผูเรียนตามหลกัสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาํแนกตามชัน้ป ทีม่ีคุณธรรม   

    จริยธรรม และคานยิมที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ ความมวีนิัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความ  

    ขยัน  อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เปนตน 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

   รอยละของผูเรียนทั้งหมด ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมทีดี่งาม ในวชิาชีพ มีบุคลกิภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
 

ดี          มากกวา รอยละ  74 

พอใช    รอยละ 60-74 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที ่1.6  
ความรูและทกัษะตามมาตรฐานวิชาชพี  และหลกัสูตรสาํหรับผูสําเรจ็การศกึษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 6 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 

คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศกึษาในระดับชัน้ ปวช.3 ชั้น ปวส.2 หรือหลักสูตรอื่น เมือ่เทียบกบัผูเรียนแรกเขา ในแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ในระดับชัน้ ปวช.3  ชั้น ปวส.2 หรือหลกัสูตรอื่น แตละประเภทวิชา สาขาวิชา  

     สาขางาน  

3  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ชั้น ปวส.2 หรือหลักสูตรอื่น แตละประเภทวิชา สาขาวิชา  

    สาขางาน  

4. รอยละของผูสําเร็จการศกึษาในระดับชัน้ ปวช.3 ชั้น ปวส.2 หรือหลักสูตรอื่น แตละประเภทวิชา สาขาวิชา   

    สาขางาน  

5. รอยละของผูสําเร็จการศกึษาในแตละหลักสูตร (ปวช. ปวส.และหลักสูตรอื่น) 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมดที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 - 74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  1 
ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที1่.6 
ความรูและทกัษะตามมาตรฐานวิชาชพี  และหลกัสูตรสาํหรับผูสําเรจ็การศกึษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 7  
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
 

คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศกึษาในระดับชัน้ ปวช.3 ชั้น ปวส.2 หรือหลักสูตรอื่น ที่ผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อ

เทียบกับผูเขารับการประเมนิ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมนิผลการเรียน แตละ

หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลกัสูตร  ที่เขารับการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา   

     สาขาวิชา และสาขางาน  

3.  จาํนวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลกัสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี แตละประเภทวิชา  

     สาขาวิชา และสาขางาน  

4.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา  

     สาขาวิชา และสาขางาน 

5.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ที่ผานการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด ที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

ดี            มากกวารอยละ  74 

พอใช      รอยละ  60 - 74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที1่.7 
ความรูและทกัษะในการหางานทาํ การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบงชี้ที่ 8 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 
 

คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตร ปวช.  ปวส.  หรือหลักสูตรอื่น  ในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทาํในสถาน

ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป  ตามประเภทวิชา

สาขาวิชา และสาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด  

2. จํานวนผูสําเร็จการศกึษาในปการศึกษาที่ผานมาแตละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

3.  จาํนวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชน   

    ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ  วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป   แตละหลักสูตร  ตาม 

    ประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน  

4.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทาํในสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและ 

     เอกชน ประกอบอาชพีอสิระ ศึกษาตอ  วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละหลกัสูตร  ตาม 

     ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

5.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทาํในสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและ 

     เอกชน ประกอบอาชพีอสิระ ศึกษาตอ  วางงานและไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละหลกัสูตร 

6.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทาํในสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและ 

     เอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป แตละหลักสูตร 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่ไดงานทาํในสถาน

ประกอบการ ประกอบอาชพีอิสระ และศกึษาตอ

ภายใน 1 ป 
 
 

ดี             มากกวารอยละ  59 

พอใช       รอยละ 50 - 59 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 50 
 



 
มาตรฐานที่  1 

ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1    
สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
ขอกําหนดที1่.8     
คุณลักษณะของผูสําเรจ็การศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 
 

ตัวบงชี้ที่  9  
ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ดานคณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

คําอธิบาย 
ความพึงพอใจของผูบริหาร   เจาของสถานประกอบการ หรือ ผูที่เกี่ยวของ ทีม่ีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ

การศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน  ทีป่ฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ดานความรู ดานทักษะในการปฏิบัติงาน และดานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมี

วินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน  อดทน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม

เกี่ยวของกับอบายมุขและสิง่เสพติด เปนตน   
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด  

2.  จาํนวนและประเภทของสถานประกอบการที่ใหขอมลูโดยระบุชื่อ ที่ต้ัง 

3.  ระดับความพึงพอใจเฉลีย่แตละดาน  โดยใช เครื่องมอืที่มีมาตรวัด 5 ระดับ เชน แบบสอบถาม แบบ 

     สัมภาษณ หรืออ่ืน ๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4.  ระดับความพึงพอใจเฉลีย่แตละดาน แตละหลักสูตร 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

ระดับความพงึพอใจเฉลีย่โดยรวม 
 
 
 
 
 

ดี             4.00 – 5.00 

พอใช       3.50 - 3.99 

ปรับปรุง   1.00 – 3.49 
 

 

 

 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที2่.1     
รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบงชี้ที่ 10  
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา  ปรับปรุงแผนการเรียน 

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และชมุชน มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการ

เรียนอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด  

2. จํานวนสาขาวิชา หรือสาขางานทัง้หมดที่เปดสอนในสถานศกึษา 

3. จํานวนหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนทีม่ีการพฒันาตาม 

    หลกัสูตรฐานสมรรถนะ ทีเ่ปดสอนในสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 

     3.1 ขอมูลความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน 

     3.2 หลักสตูรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวชิา หรือแผนการเรียน ที่สอดคลองกับ 

           ความตองการตลาดแรงงานและชมุชน 

     3.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน หรือรายวชิา หรือแผนการเรียน 

     3.4 รายงานการนําผลการประเมิน ไปใช 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขา

งาน รายวิชา หรือแผนการเรียนทีม่ีการพฒันาตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เปดสอนในสถานศึกษา 

 
 

ดี           มากกวารอยละ 79 

พอใช     รอยละ 75-79 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 75 

 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่ 2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที2่.2 
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ   
ตัวบงชี้ที่ 11  
ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ  มีการฝก

ปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ   เต็มตามศักยภาพและพงึพอใจตอคุณภาพการสอน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดกิจกรรม การใชส่ือการสอน การวัด

ประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน มีการ

ประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ  มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน และนําผลมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาปจจุบัน 

3. จํานวนแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  

4. การปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจดัการเรียนรู โดยพิจารณาจาก 

   4.1 ขอมูลที่แสดงถึงการจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 

  4.2 ขอมูลการนิเทศการสอน 

  4.3 ขอมูลการประเมินคุณภาพการสอน  

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

1. ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ 

  1.1 ผลการจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 

        จัดการเรยีนรู 

  1.2 ผลการนเิทศการสอน 

  1.3 ผลการประเมินคุณภาพการสอน  

  1.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ 

        คุณภาพการสอน 

  1.5 ผลการนาํการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู 

2. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ดี   ปฏิบัติตามขอ 1 ครบทุกขอ และมี

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มากกวา

รอยละ 74 

พอใช  ปฏิบัติตามขอ 1 ครบทกุขอ และมีแผนการ

จัดการเรยีนรูแบบบูรณาการรอยละ 60-74  

ปรับปรุง ปฏิบัติตามขอ 1 ไมครบทกุขอ หรือ

ปฏิบัติตามขอ 1 ครบทกุขอ และมีแผนการ

จัดการเรยีนรูแบบบูรณาการนอยกวารอยละ 60  



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที2่.2 
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ   
 

ตัวบงชี้ที่ 12  
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
 

คําอธิบาย 
งบประมาณทีส่ถานศกึษาจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนในแตละ สาขาวิชา ตองบดําเนินการ

ทั้งหมด ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด   
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. งบดําเนนิการทั้งหมดของสถานศกึษา 

3. งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรยีน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา  

    สาขาวิชา และสาขางาน 

4. รอยละของงบประมาณทีส่ถานศกึษาจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับจัดการเรียนในแตละหลักสูตร ตาม 

    ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก 

อุปกรณสําหรบัจัดการเรียน ตองบดําเนนิการทั้งหมด 

ดี      มากกวารอยละ 15 ของ 

         งบดําเนนิการทั้งหมด 

พอใช    รอยละ  10 - 15  ของ   

          งบประมาณทัง้หมด 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 10  

          ของงบดําเนนิการทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  2 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.3 
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวชิา 
 

ตัวบงชี้ที่ 13  
ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 

คําอธิบาย 
ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ  การใชหอง

คอมพิวเตอร และ 

จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวชิาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละ

หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3. จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอรตอหอง 

4. จํานวนผูเรียน ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาทีใ่ชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภท  

     วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

5. จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพวิเตอร แตละ  

    หลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้ง

ของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร 

ดี       ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

            1 คน : 1 เครื่อง  

พอใช ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

            2 คน : 1 เครื่อง 

ปรับปรุง ผูเรียน : คอมพิวเตอร 

           3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.4 
จัดสถานที่เรยีน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานทีศ่ึกษาคนควา  ใหเหมาะสมกับสาขาวชิา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรยีนรูอ่ืน ๆ 
 

ตัวบงชี้ที่  14 
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ 

โรงฝกงาน พืน้ที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มบีรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรยีนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 
 

คําอธิบาย 
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน   อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม  โรงอาหาร หองน้ํา  ฯลฯ   

หองเรียน หองปฏิบัติการ     ศูนยวทิยบริการ ไดแก หองสมุด  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หองอนิเทอรเนต   

ที่มีส่ือหลากหลาย มีระบบการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ  เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  โรงฝกงาน พืน้ที่ฝกปฏิบัติ   โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ

การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกบัแตละสาขาวชิา   สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกทัง้

ภายในและภายนอกหองเรียน เหมาะสมกบัรายวิชาทีเ่รียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวทิยบริการ   

3.  ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ   โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการ   

4. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณ ที่มีในศูนยวิทยบริการ 

5. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา ตามเกณฑครุภัณฑมาตรฐานขั้นพืน้ฐาน  

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1 
การจัดหองเรียน หองปฏบัิติการ และโรงฝกงาน
โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
1.  มกีารวางแผนการใชอาคารสถานทีโ่ดยผูที่มีสวน  

     เกี่ยวของ 

2.  มกีารใชอาคารสถานที่ตามกรอบทีก่ําหนด 

3.  มกีารติดตาม  ประเมนิผลการใชอาคารสถานที ่

4.  มกีารปรับปรุง  จากผลการประเมิน 

 
ดี    ผลการตดัสินแตละ

องคประกอบในระดับดี 2 ใน 3   
  
พอใช   ผลการตัดสิน แตละ

องคประกอบ ในระดับ พอใช 

ทั้ง 3  องคประกอบ หรือ ผาน



เกณฑการตัดสินองคประกอบที่  1 
ดี            ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช      ปฏิบัติขอ 1- 3  

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1- 2 

 
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่  2   
การจัด  ศูนยวิทยบรกิารโดยพิจารณาจากประเด็น
ตอไปนี้ 
1. มีส่ือที่หลากหลาย 

2. มีระบบการจัดการที่มปีระสิทธิภาพ เชน ระบบ

การสืบคน  

3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชมุชน
และสังคม 

เกณฑการตัดสินองคประกอบที่  2 
ดี            ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช      ปฏิบัติ  2  ขอ 

ปรับปรุง  ปฏิบัติ 1  ขอ 

 
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่  3 
การจัด ครุภณัฑและอุปกรณ โดยพิจารณาจาก
ประเด็น 
- จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา 

- จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา  

   เทียบกับเกณฑครุภัณฑมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน  

- รอยละของสาขาวิชาทีม่ีครุภัณฑ อุปกรณตามเกณฑ 

   ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
เกณฑการตัดสินองคประกอบที่  3 
ดี           ต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป 

พอใช     รอยละ 80-89 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 80 
 

เกณฑในระดบั ดี 1องคประกอบ  

พอใช  2 องคประกอบ 
 
ปรับปรุง  ผลการตัดสินทกุ

องคประกอบ อยูในระดับ 

ปรับปรุง ทัง้  3  องคประกอบ   

หรือมีองคประกอบใด

องคประกอบหนึง่อยูในระดับ

ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.5 
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิง่อํานวยความสะดวก ที่เอ้ือตอการเรียนรู  
 

ตัวบงชี้ที่  15 
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน

สถานศกึษา 
 

คําอธิบาย 
จัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอาํนวยความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกหองเรียน เชน 

การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพืน้ทีห่องเรียนหอง

ปฏิบัติ  การจดัผังหองปฏิบัติการ  ระบบปองกันอัคคีภัย  ฯลฯ ที่เอื้อตอการเรียนรู ในสถานศกึษา 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จํานวนสาขางานทีเ่ปดสอนในสถานศกึษา 

3.  จาํนวนสาขางานทีจ่ัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางมี  

     คุณภาพ  โดยพิจารณาจากประเดน็ตอไปนี้ 

    3.1  ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 

    3.2  ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

    3.3  ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ 

    3.4   สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 

    3.5   อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ที่นอกเหนือจากหองพยาบาล 

    3.6   บันทกึการตรวจสภาพและบาํรุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 

    3.7   อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

    3.8   ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของสาขางานทีจ่ัดระบบความปลอดภัย ของ

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดอยาง

มีคุณภาพ 

  

ดี           มากกวารอยละ 70    

พอใช     รอยละ 60-69 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 

 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.6 
พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานทีเ่กี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

ตัวบงชี้ที่ 16  
รอยละของบุคลากรภายในสถานศกึษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ีรั่บผิดชอบ 
 

คําอธิบาย 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชพี หรือหนาที่ที่

รับผิดชอบ ในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษา   การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตอ    เปนตน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จํานวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

3.  จาํนวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพฒันาของสถานศึกษา 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน

สถานศกึษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ี่

รับผิดชอบ   

ดี            มากกวารอยละ 89 

พอใช      รอยละ 75 – 89  

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  75 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.7 
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาทัง้ในระบบและทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 17 
จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

สนับสนนุการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

คําอธิบาย 
การระดมทรพัยากรบุคคล เงนิ เครื่องมือเครื่องจักร และอืน่ๆ ทัง้ภายในภายนอกสถานศึกษา เชน การเปน

วิทยากรใหความรู สนับสนนุเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอืน่ๆ ภายในสถานศึกษา 

3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอืน่ ๆ จากสถาบนัทางการศึกษาทั้งภาครัฐ 

    และเอกชน 

4. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอืน่ๆ จากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ 

    เอกชน 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหลงตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนนุการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   
 

ดี       ระดมทรัพยากรทั้งภายใน   

  ภายนอก มากกวา 19 คร้ังขึ้นไป 

พอใช    ระดมทรัพยากรทั้ง  

   ภายในภายนอก 15 -19  คร้ัง 

ปรับปรุง    ระดมทรัพยากรทั้ง

ภายในภายนอกนอยกวา 15 คร้ัง 
 

 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.7 
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาทัง้ในระบบและทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 18  
จํานวนสถานประกอบการทีม่ีการจัดการศึกษารวมกับสถานศกึษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนและปฏิบัติการ

จัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาค ีและการฝกงานในระบบปกติ ตามหลกัสูตรที่

สถานศกึษาจดั 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

3.  รายชื่อสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาทัง้ในระบบทวิภาคีและ/ 

     หรือระบบปกติ 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนสถานประกอบการทีม่ีการจัดการศึกษา

รวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ/

หรือระบบปกติ 
 
 
 
 

ดี     สถานประกอบการมากกวา   

        14 แหง 

พอใช 10 -14 สถานประกอบการ   

          

ปรับปรุง    สถานประกอบการ  

                  นอยกวา  10 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.7 
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาทัง้ในระบบและทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 19  
จํานวนคน-ชั่วโมง  ของผูเชีย่วชาญ ผูทรงคณุวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิน่  ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ /ผูนําภมูิปญญาทองถิ่นทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่

เกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอกสถานศึกษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและ

ทองถิ่น ในการพัฒนาผูเรียน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

3. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิน่ ที่มีสวนรวมในการพฒันาผูเรียน  

    แตละสาขางานตอภาคเรียน 

4. จํานวนสาขางานที่มีการจดัหาผูเชีย่วชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ต้ังแต 2  คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน 

    ข้ึนไป 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละสาขางานที่มีการจัดหาผูเชีย่วชาญมารวมใน

การพัฒนาผูเรียน ต้ังแต 2  คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน

ข้ึนไป 
 

ดี            มากกวารอยละ 89 

พอใช      รอยละ 75 – 89  

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  75 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.7 
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาทัง้ในระบบและทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 20  
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 

คําอธิบาย 
จํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ      ครูประจํา พนกังานของรัฐ  ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไม

นอยกวา 1  ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึง่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอ

จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา  /สาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา 

3. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 

4. จํานวนผูสอนประจําที่มคุีณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 

5. อัตราสวนผูสอนประจําทีม่ีคุณวุฒิทางวิชาชพีตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  

6. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผูสอนประจํา ที่มีคุณวุฒทิางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอ 

    ผูเรียนไมเกนิ 35 คน 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของสาขาวิชา/สาขางานผูสอนประจําที่มี

คุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1  

คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน 

 

ดี            มากกวารอยละ 89 

พอใช      รอยละ 75 – 89  

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  75 
 
 
 
 

 
 
 



มาตรฐานที่  2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดที่  2    
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่2.7 
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกนัจดัการศกึษาทัง้ในระบบและทวิ
ภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 21  
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 

คําอธิบาย 
จํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา พนกังานของรฐั ครูจางที่สถานศึกษาทําสญัญาจางตอเนื่องไมนอย

กวา 1 ภาคเรียน ตอจาํนวนผูเรียนทัง้หมด ของสถานศึกษา 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติ และความสาํเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

3. จํานวนผูสอนประจําทั้งหมดของสถานศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนทัง้หมดของ

สถานศกึษา  
 
 
 
 
 

ดี          ผูสอน 1 คน ตอผูเรียน    

             นอยกวา 25 คน 

พอใช    ผูสอน 1 คน ตอผูเรียน   

              25 – 30  คน 

ปรับปรุง  ผูสอน 1 คน ตอ 

                ผูเรียนมากกวา 30 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3   
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรม  ดังนี ้
ขอกําหนดที ่3.1 
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรยีนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่  22 
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาไดจัดใหผูเรียนทุกคน (ทัง้กลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษานอกเหนือจากการที่ผูเรียนพบอาจารยที่

ปรึกษาเปนรายบุคคล 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  แผน/เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

ดี             มากกวา 25 คร้ังตอป 

พอใช       20 - 25  คร้ังตอป 

ปรับปรุง  นอยกวา 20 คร้ัง ตอป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  3 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
ขอกําหนดที่  3   
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรม  ดังนี ้
ขอกําหนดที ่3.1 
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรยีนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 23  
จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกบัผูเรียน 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาจดัใหบริการตรวจสารเสพติด ส่ิงเสพติดชนดิรายแรง เชน ยาบา เฮโรอนี  เปนตน ใหกบัผูเรียน

ทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

3. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด 

4. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 
 

จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียนทัง้หมดในสถานศึกษา 
 

ดี    1  คร้ังตอปหรือมากกวา 

   และจาํนวนผูเรียนที่ไดรับการ  

   ตรวจ มากกวารอยละ 90  

พอใช  1 คร้ังตอปหรือมากกวา  

   และจาํนวนผูเรียนที่ไดรับการ 

   ตรวจ รอยละ 80 - 90 

ปรับปรุง 1  คร้ังตอปหรือ 

  มากกวา และจํานวนผูเรียนที ่

  ไดรับการตรวจนอยกวารอยละ   

  80    หรือไมมีการตรวจ 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ขอกําหนดที่  3   
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรม  ดังนี ้
ขอกําหนดที ่3.1 
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรยีนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่  24 
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 

คําอธิบาย 
ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนกัเรียนนักศึกษา หรือในกรณีอ่ืน เมือ่เทียบกบั

ผูเรียนแรกเขา    ที่ข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน  
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนผูเรียนแรกเขาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน นักศกึษา ในปการศึกษาเดียวกนั แตละหลักสูตร ตาม 

     ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชัน้ป  

3. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป  

4.  จาํนวนผูเรียนแตละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทกุชั้นป ที่ออกกลางคันและ 

     สาเหตกุารออกทุกชัน้ป  

5.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคนั ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป  
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของผูเรียนทัง้หมดทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบ

กับแรกเขา 

ดี            นอยกวารอยละ 31 

พอใช      รอยละ 31-40 

ปรับปรุง  มากกวารอยละ 40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ขอกําหนดที่  3   
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรม  ดังนี ้
ขอกําหนดที ่3.2 
จัดกิจกรรมสงเสริมดานวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม และคานยิมที่ดีงามในวชิาชีพ รวมทัง้ดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 

ตัวบงชี้ที่ 25 
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ                     

รวมทัง้ดานบคุลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพฒันาผูเรียนที่สงเสริมดาน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานยิมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลกิภาพ  และมนุษยสมัพนัธ ใหกับ

ผูเรียนทกุสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทัง้หมดในสถานศกึษา 

3. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มกีารจัดกจิกรรม ครบทัง้ 3 ดาน ตอไปนี ้

    3.1  กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  

    3.2  กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ       

    3.3  กิจกรรมที่สงเสริมดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 

4. รายงานการจัดกิจกรรม 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรม

ครบทั้ง 3 ดาน 
 
 
 
 

ดี             มากกวารอยละ  80 

พอใช       รอยละ 75 - 80 

ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 
 

 



 
มาตรฐานที่  3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ขอกําหนดที่  3   
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรม  ดังนี ้
ขอกําหนดที ่3.3 
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม  
 

ตัวบงชี้ที่ 26 
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม ประเพณี และทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ทีจ่ัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทัง้หมดในสถานศกึษา 

3. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มกีารจัดกจิกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ดาน ตอไปนี ้

    3.1  กิจกรรมที่สงเสริมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณ ี

    3.2  กิจกรรมที่สงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  รายงานการจัดกิจกรรม 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทัง้

ภายใน และภายนอก ครบทัง้ 2 ดาน 
 

ดี              มากกวารอยละ  80 

พอใช       รอยละ 75 - 80 

ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  4 
การบรกิารวชิาชีพสูสงัคม 

ขอกําหนดที่  4   
สถานศึกษาควรมีการบรกิารวิชาชพีสูสังคม  ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่4.1 
บริการวิชาชพีที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ที่ 27 
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชพีและสงเสริมความรูในการพฒันาชุมชนและ

ทองถิน่ และกจิกรรม/โครงการฝกทกัษะวชิาชีพ เพื่อการประกอบอาชพีของประชาชน 
คําอธิบาย 
-  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่หบริการวิชาชีพพรอมทั้งใหความรูและคําแนะนําในการดูแล  

   บํารุงรักษา เชน โครงการลางแอรชวยชาติ    ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวบริการ เปนตน 

-   สถานศึกษามีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เชน โครงการ   

    108 อาชพี โครงการฝกอบรมวิชาชพีระยะสั้น เปนตน  

-   ทุกกจิกรรม/ โครงการจะตองมีการประเมินผลความสาํเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 

-   โครงการทีม่ีประสิทธิผล หมายถงึ โครงการที่ดําเนนิงานไดผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้ง ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพฒันาชมุชนและทองถิ่น 

3. จาํนวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  

4. จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ 

    กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชพี 

5.  รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและสงเสริมความรูในการพฒันาชมุชนและทองถิ่นและ 

    กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการ

วิชาชพีและสงเสริมความรูในการพัฒนาชมุชน

และทองถิน่และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ

วิชาชพีเพื่อการประกอบอาชพีของประชาชน  
 

สถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส. 

ดี             มากกวา  7 กิจกรรม/โครงการ 

พอใช      5- 7 กิจกรรม/โครงการ 

ปรับปรุง  นอยกวา 5 กิจกรรม/โครงการ 
 

สถานศึกษาที่เปดสอน ปวช. และปวส. 

ดี             มากกวา  12 กิจกรรม/โครงการ  

พอใช      10 - 12 กิจกรรม/โครงการ 

ปรับปรุง  นอยกวา 10 กิจกรรม/โครงการ 



มาตรฐานที่  4 
การบรกิารวชิาชีพสูสงัคม 

ขอกําหนดที่  4   
สถานศึกษาควรมีการบรกิารวิชาชพีสูสังคม  ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่4.2 
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบรกิารวิชาชีพ
ที่กําหนด  
 

ตัวบงชี้ที่ 28 
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพฒันาชมุชน

และทองถิน่ และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณ

ทั้งหมด 
 

คําอธิบาย 
งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนนิการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชพี ตองบประมาณที่

สถานศกึษาไดรับจัดสรรจากตนสังกัด และหนวยงานอืน่ทัง้หมด ยกเวนงบลงทุน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  งบประมาณที่ใชในการจดัทํากิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาใชจริง 

3.  งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทนุ 

4.  งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอืน่ ไมรวมงบลงทนุ 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตอ

งบประมาณทัง้หมด ไมรวมงบลงทุน 

ดี              มากกวารอยละ 0.20 

พอใช        รอยละ  0.11 - 0.20 

ปรับปรุง   นอยกวารอยละ 0.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  5 
นวัตกรรมและการวิจัย 

ขอกําหนดที่ 5  
สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่5.1 
สงเสริม  สนบัสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานที่
นําไปใช             ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ
ตัวบงชี้ที่ 29 
จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงานที่นาํไปใชประโยชนในการพฒันาการเรียนการสอน การ

ประกอบอาชพีและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาสนับสนนุผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสราง

และพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานทีน่ําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึง่นําไปสูการแขงขันระดับชาต ิ
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติ และความสาํเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน  แตละหลักสูตร  ที่สถานศึกษาเปดสอน 

3. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน,  ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจยัและโครงงาน ที ่

    เปนประโยชนในการพฒันาการเรียน การสอน แตละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน 

4. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน,  ผูจัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจยัและโครงงาน ที ่

    นาํไปใชประโยชนในการประกอบอาชพีและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ 

5. จํานวนสาขางานที่จัดทาํ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการ 

    พัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่ง 

    นาํไปสูการแขงขันระดับชาติ  

      5.1 ระดับ ปวช. อยางนอย 2 เร่ือง/ปการศึกษา  

      5.2 ระดับ ปวส. อยางนอย 8 เร่ือง/ปการศึกษา  

6. จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่ไดรับรางวัล จากการประกวด การเผยแพรระดับชาต ิ

     และ/หรือการใชประโยชนทางวิชาชพีของสถานศึกษา 
ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของสาขางาน ทัง้หลกัสูตร ปวช. และ ปวส. ทีม่ี

การจัดทาํ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและ

โครงงาน  ระดับ ปวช. อยางนอย 2 เร่ือง/ปการศึกษา  

ระดับ ปวส. อยางนอย 8 เร่ือง/ปการศกึษา  

ดี            มากกวารอยละ 80 

พอใช      รอยละ   75 - 80 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  75 



มาตรฐานที่  5 
นวัตกรรมและการวิจัย 

ขอกําหนดที่  5  
สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่5.2 
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวจิัย  และ
โครงงานทีน่าํไปใช  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ
 

ตัวบงชี้ที่ 30 
รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

ตองบดําเนนิการทั้งหมด  
 

คําอธิบาย 
งบประมาณทีใ่ชจริงในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ตอ

งบประมาณทัง้หมด ที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากตนสงักัดและหนวยงานอืน่ ยกเวนงบลงทุน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  งบประมาณทั้งหมดที่สถานศกึษาไดรับจากตนสงักดั  

3.  งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอืน่  

4. งบลงทนุทีส่ถานศกึษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอืน่ 

5.  งบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย และโครงงาน 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตอ

งบประมาณทัง้หมด ยกเวนงบลงทุน 

ดี            มากกวารอยละ  1.00 

พอใช     รอยละ   0.50 – 1.00 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 0.50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  5 

นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5  
สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่5.3 
จัดการเผยแพรขอมลูเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวจิัย  และโครงงาน
ที่นําไปใช     ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

ตัวบงชี้ที่ 31 
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชมุชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษาจดัการเผยแพรขาวสารเกีย่วกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน  อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร 

นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ       การนําเสนอผลงาน เปนตน 
 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  จาํนวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน  

3. จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกีย่วกับ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงาน    

    ในแตละชองทาง 

 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 
 
 
 
 
 

ดี              มากกวา 4  คร้ัง 

พอใช       3 - 4 คร้ัง 

ปรับปรุง   นอยกวา 3 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  6 
ภาวะผูนาํและการจัดการ 

ขอกําหนดที่  6 
ผูบริหารควรมีภาวะผูนาํและจัดการศกึษาในสถานศกึษา  ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่6.1 
ใชภาวะผูนําและการมีวสิยัทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจดัการศกึษา 
ตัวบงชี้ที่ 32 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
คําอธิบาย 
การใชภาวะผูนําและการมวีสัิยทัศนของผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบคุลากรในสถานศึกษา 

หนวยงาน และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผนพฒันาสถานศกึษา หรือแผนยทุธศาสตร 

รวมทัง้การนาํสูการปฏิบัติอยางมปีระสิทธภิาพ โปรงใสและตรวจสอบได สอดคลองกบัแผนทีก่าํหนดไว 
ขอมูลประกอบการพจิารณา 
1.  ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด  

2.  เอกสาร/รายงาน การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศกึษา หรือแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติการประจําป  

3. แผนพัฒนาสถานศกึษาหรือแผนยุทธศาสตร 

4. แผนปฏิบัติการประจําป 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
ขอมูลประกอบการตัดสิน เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร พิจารณา

ตามองคประกอบ ตอไปนี้ 

1. การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา 

2. การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย  ทิศทางการวางแผนจัด 

   การศึกษาของตนเอง 

3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ในการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา 

4. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง    มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน 

    ตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 

5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ   

     ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ  

6.  ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง และหลากหลาย 

7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทมีงาน เพื่อการ 

    พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 

8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงาน 

    ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดี   มากกวา 6  ขอ 

พอใช   5 – 6 ขอ  

ปรับปรุง นอยกวา 5 ขอ 
 



มาตรฐานที่  6 
ภาวะผูนาํและการจัดการ 

ขอกําหนดที่  6 
ผูบริหารควรมีภาวะผูนาํและจัดการศกึษาในสถานศกึษา  ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่6.2 
จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศกึษาดานคุณธรรม จริยธรรม   ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชพี  
 

ตัวบงชี้ที่ 33 
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพีไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 
 

คําอธิบาย 
ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชพีและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2. จํานวนบุคลากรทัง้หมดของสถานศึกษา 

3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนญุาตเปนครู  

4. จํานวนครูทีผ่านการประเมินตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวิชาชพี  

    พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา  

 
ขอมูลประกอบการตัดสิน เกณฑการตัดสิน 

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพีไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

 

 

ดี             มากกวารอยละ  90  

พอใช       รอยละ  85 - 90  

ปรับปรุง   นอยกวา     รอยละ 85 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  6 
ภาวะผูนาํและการจัดการ 

ขอกําหนดที่  6 
ผูบริหารควรมีภาวะผูนาํและจัดการศกึษาในสถานศกึษา  ดังนี้ 
ขอกําหนดที ่6.3 
จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
 

ตัวบงชี้ที่ 34 
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศกึษา 
 

คําอธิบาย 
สถานศกึษามกีารจัดทาํขอมลูพื้นฐานทัง้หมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบ

บริหารจัดการขอมูล ที่เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ      และการจัดการความรูของสถานศกึษาเพื่อพัฒนา

สถานศกึษาอยางมีประสิทธภิาพ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1   ขอมูลแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสาํเรจ็จากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

2.  เอกสาร/รายงาน การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

3.  การนาํขอมูลสารสนเทศ มาใชและการจัดการความรูของสถานศึกษาเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน 

4.  จาํนวนผูใชขอมูลสารสนเทศ 
 

ขอมูลประกอบการตัดสนิ เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ

จัดการความรูของสถานศึกษา พิจารณาตาม

องคประกอบตอไปนี้ 

1.  มีขอมูลพืน้ฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน 

2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และม ี

     ผูรับผิดชอบ 

3.  มีระบบฐานขอมูลทัง้หมดที่ประสานกนัเปน 

     เครือขายของสถานศึกษา 

4.  มกีารประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภัย 

     ของระบบการบริหารจัดการขอมูล 

5.  มกีารปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยาง 

     ตอเนื่อง 

ดี         ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ 

              ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ 
 

พอใช    ปฏิบัติขอ 1 - ขอ 3 
 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2    

                หรือไมไดดําเนินการ 
 

 
 
 



 
ภาคผนวก 

นิยามศัพท 
 

1.  ครู  หมายความวาบุคคลซึ่งประกอบวชิาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนดวยวิธกีารตางๆในสถานศึกษาที่เปดสอนในหลักสูตร  ปวช.  ปวส. หรือหลักสูตรอื่นทางดาน

วิชาชพี ที่ตํ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
 

2. บุคลากรทางการศกึษาอื่น  หมายความวาบุคคลซึง่ทาํหนาที่สนบัสนุนทางการศึกษา  ใหบริการหรือ

ปฏิบัติงานเกีย่วเนื่องกบัการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษา   

ในสถานศึกษาที่เปดสอนในหลักสูตร  ปวช.  ปวส. หรือหลักสูตรอื่นทางดานวชิาชพี ที่ตํ่ากวาปริญญาทั้ง

ของรัฐและเอกชน 
 

3. ปริมาณงาน 1  คน-ชั่วโมง  (1 man-hour)  หมายความวาปริมาณงานที่คนหนึง่คนทาํไดในเวลา  1  

ชั่วโมง 

คํานวณไดจาก  

      ปริมาณงาน  =    ผลรวม (คน X เวลา)    มีหนวยเปน  คน-ชั่วโมง  (man-hour)  
 

       ตัวอยาง  2 man-hour คือปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทาํงานสองชั่วโมง หรือ คนสองคนทํางานคนละชั่วโมง 
 

4. งบดําเนินการ หมายถึง เงนิในงบประมาณ ยกเวนงบลงทนุ   ไดแก  งบบุคลากร   งบดําเนินงาน    

งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น คาเสื่อมราคา  และรวมทัง้เงนินอกงบประมาณ ไดแก  เงินบาํรุงการศึกษา  

เงินที่ไดจากการระดมทรัพยากร เงินรายได อ่ืน ๆ ที่ไมนบัรวมงบลงทนุ 

 

5. งบลงทนุ      หมายถงึรายจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จายในลกัษณะคาครุภัณฑ   และที่ดิน

และสิ่งกอสราง 
 

6. แผนการเรยีน  หมายถงึ  การจัดรายวิชาตางๆ  ตามโครงสรางหลกัสูตรและเกณฑการใชหลักสูตรเพื่อ

จัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาตามลาํดับ  จนครบตามกําหนดในโครงสรางหลักสูตรแตละ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

7. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  หมายถงึ  เอกสารที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอน

วิชาใดวิชาหนึง่ตามหลักสูตร  ประกอบดวยหวัขอและเนื้อหาสาระครบถวนตามรายละเอียดของวิชา  

โดยมีสาระครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กจิกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  และ

การประเมนิผลการเรียนรู 
 


