
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
มาตรฐานที่ ๒ การจดัการอาชวีศึกษา 

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

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตาม
ประเด็นตัวบ่งชี้ ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
มีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน ต้นสังกัด
มอบหมายด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

๑.ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

มีความเข้าในในนโยบายและปฏิบัติตาม
นโยบายทุกด้านได้ทุกคน 

มีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือ และ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 

๒.ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

ทุกโครงการท่ีสนับสนุนโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 

๓.ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินในทุกมาตรฐานและทุก
ประเด็นการประเมิน ควรมีผลสัมฤทธิ์ ใน
ระดับ ดีมาก ถึง ดีเย่ียม  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการ 
๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่ 
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

ด าเนินการ 

๓. ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมายและ
ด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ด าเนินการ 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด ด าเนินการ 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 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 ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ 
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่
ละกลุ่ม 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการ
ก าหนด แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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 

 
 
 



 
ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๓ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
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 ๓  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ มรีะดับคณุภาพ  ดีเยีย่ม 

 


