
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
มาตรฐานที่ ๒ การจดัการอาชวีศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้

๒.๒ คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อ

เป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามประเด็นตัวบ่งช้ี ๒ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
เพื่อใหม้ีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

๑.ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

มีการด าเนินการท้ัง ๕ ประเด็น 

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

๒.ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

มีการด าเนินการท้ัง ๕ ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 

๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส า นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ด าเนินการ 

 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) การระบุปัญหา 
(๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
(๓) วิธีการด าเนินการ 
(๔) การเก็บข้อมูล 
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไป   
     ใช้ประโยชน์ 

ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มรีะดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 
 


