
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  (ปรับปรุง ๕ ส.ค.๖๒) 

ด้านท่ี ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  (ค่าน ้าหนัก ๒๐ %) 
ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ อ.อัมพร, อ.นิรมล, อ.สมควร, อ.ณชยุต 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท้าวิจัย เพื่อคุณภาพ 
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
การประเมิน             

๑. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ร้อยละ ๙๐.๒๘ 
๒. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
    ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
    การสอน   ร้อยละ ๙๗.๒๒ 
๕. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การค้านวณ 

ก้าหนดให้   ร้อยละ ๑๐๐ 
N = จ้านวนครูผู้สอนทั งหมด 
V = จ้านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
W = จ้านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
X = จ้านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
      หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y = จ้านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
      การเรียนการสอน 
Z = จ้านวนครูผู้สอนท่ีท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

การค านวณ 

ร้อยละ        
๑๐๐           

๕ 
 =  ๙๗.๕ 

 

 

 



การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. จ้านวนครูผู้สอนทั งหมดของสถานศึกษา ๗๒ ๑๐๐ 

ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. จ้านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ๖๕ ๙๐.๒๘ 
๓. จ้านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

๗๒ ๑๐๐ 

๔. จ้า นวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

๗๒ ๑๐๐ 

๕. จ้านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

๗๐ ๙๗.๒๒ 

๖. จ้านวนครูผู้สอนท่ีครูท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

๗๒ ๑๐๐ 

 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร. 

สาขางาน 
จ านวน

ครู 

จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

จ านวนครูที่
จบตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่

สอน 

ร้อยละ
ของครูที่
จบตรง
หรือ

สัมพันธ์ 

จ านวนครู
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา 

ร้อยละ 

จ านวนครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ
เกียรติคุณ 
ยกย่อง 

ร้อยละ 

ปวช.   การบัญชี ๑๐ ๒๘๑ ๒๘:๑ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๓  
ปวช.   การตลาด ๑๑ ๒๒๕ ๒๐:๑ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๔  
     รวม ปวช. ๒๑ ๕๐๖ ๒๔:๑       
ปวส.   การบัญชี ๗ ๒๐๙ ๓๐:๑ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๓  
ปวส.   การตลาด ๕ ๘๔ ๑๗:๑ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๔  
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘ ๒๓ ๓:๑ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๔  
    รวม ปวส. ๒๐ ๓๑๖ ๑๖:๑       
รวมทุกสาขางาน ๔๑         
ครูสามัญ ๑๗   ๑๕ ๘๘.๒๔ ๑๗ ๑๐๐ ๑๑  
ครูต่างประเทศ ๑๔   ๙ ๖๔.๒๙ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๔  
รวมครทูั งหมด ๗๒   ๖๕ ๙๐.๒๘ ๖๙ ๙๕.๘๓   
บุคลากรทางการศึกษา ๑๙       ๒  
รวมครูและบุคลากร ๙๑       ๓๕ ๓๘.๔๖ 
อัตราส่วนบุคลากรต่อคร ู ๔:๑         



เกณฑ์การประเมิน 
น้าผลการค้านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป ๕ ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก้าลังพัฒนา 
 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ ๓.๑.๑ ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๙๗.๕ ๕ ๕ ๒๕ ยอดเย่ียม 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ เชิงปริมาณ : ๑. จ้านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน    ๖๕  คน 
   ๒. จ้านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน    ๗๒   คน 
   ๓. จ้านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 

   หลากหลาย   ๗๒   คน 
๔. จ้านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
    การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน     ๗๐   คน 
๕. จ้านวนครูผู้สอนท่ีท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 
    แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้     ๗๒   คน 

๑.๒ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     ๙๗.๕ 
๑.๓ ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษา) 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้การยอมรับต่อคุณภาพของครูผู้สอนของสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากความพึงพอใจในระดับดีมาก ท่ีได้รับจากการหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน 


