
ค ำน ำ 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดให้แต่ละสถำนศึกษำมีมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
เอง โดยให้แต่ละสถำนศึกษำพิจำรณำจำกกรอบของมำตรฐำนอำชีวศึกษำที่ก ำหนดให้ โดยยึดหลัก ๓ ด้ำน คือ 
ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่ประสงค์ ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และด้ำนกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งจะมีทั้งหมด ๙ ประเด็นด้วยกัน วิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนของวิทยำลัย  
๔ มำตรฐำน ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่ประสงค์ 

มำตรฐำนที่ ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๔  กำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ 

 ทั้งนี้ บุคลำกรของวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ทุกคน จะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว เพ่ือเป็น
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำให้มีทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี โดยเริ่มใช้มำตรฐำนนี้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
 
                 (นำงพรทิพย์  โพธิ์บัว) 
         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ 
         ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑ 

 

มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ (เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน   ๑ ปี  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพของการสนับสนุนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ผ่าน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

มาตรฐานที่ ๔  การแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ร้อยละของผู้เข้าศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  ระดับคุณภาพในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๒ 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์ 
ด้านความรู้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษำเอกลักษณะของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของ

ตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนที่ออกกลำงคัน หมำยถึง ผู้เรียนที่พ้นสภำพหรือออกจำกระบบกำรศึกษำด้วยสำเหตุใดสำเหตุหนึ่ง 
ซึ่งไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
 
การค านวณ 
 จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของรุ่นนั้น  หำรด้วย จ ำนวนผลต่ำงของผู้เรียนแรกเข้ำกับ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของรุ่นนั้น 
 
ประเด็นการประเมิน 
 น ำผลต่ำงจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินกับจ ำนวนผู้เรียน
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ยังคงสภำพกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำในปีกำรศึกษำที่ท ำ
กำรประเมิน เทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน 
 
ข้อมูลในการประเมิน 
 ๑. ผลต่ำงของจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินกับจ ำนวน
ผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งหมดในปีกำรศึกษำท่ีท ำกำรประเมิน 
 ๒. จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน 
 ๓. ค ำนวณหำผลต่ำงของจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ ของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน
กับจ ำนวนผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ยังคงสภำพกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำใน
ปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินเทียบกับร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ท ำ
กำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๒๐.๐๐ – ๒๔.๙๙ ๔ ดีมำก 
ร้อยละ ๒๕.๐๐ - ๒๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๓๔.๙๙ ๒ พอใช้ 

มำกกว่ำร้อยละ ๓๕ ๑ ต้องปรับปรุง 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน   ๑ ปี  
 
ค าอธิบาย 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบ
อำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ปี ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 
การค านวณ 
 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ มีงำนท ำ ประกอบ
อำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ปี คูณด้วย ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
ทั้งหมด 
 
ข้อมูลในการประเมิน 
 ๑. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 ๒. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ปี 
 ๓. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำ
ต่อภำยใน ๑ ปี ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เทียบกับระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภาพ 
 น ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๙๙.๙๙ ๔ ดีมำก 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๒ พอใช้ 

น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ๑ ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระภำยใน
หนึ่งปี และส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มเป้ำหมำยคือ จำกสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและครอบคลุม
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ัง ๓ ด้ำน มีกำรเก็บข้อมูลและน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และสรุปผลอย่ำงถูกต้อง 
 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ๓ ด้ำน คือ 
 ๑. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทำงปัญญำ 
 ๒. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรประยุกต์ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน 
 ๓. ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำร
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เก่ียวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๒. สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำก
สถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำร จำกกำร
ประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๓. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 ๔. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
 ๕. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพเฉลี่ย 
๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ 
หรือ ๔, ๕ รวม ๔ ข้อ 

๔ ดีมำก 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 
รวม ๓ ข้อ 

๓ ดี 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ ๑ ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถำนศึกษำมีครูที่มีวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 

ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำร

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำน

คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล

กำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ 

ด้านการบริหารจัดการ 

 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง

ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่

อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
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ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้น

สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

และผู้เรียนรวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำโดยปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมตำมควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 

ประเด็นการประเมิน 

 ๑. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูศึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรำยวิชำ

หรือกลุ่มวิชำ 

 ๒. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ ๑ จำก

เอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำหรือกลุ่ม

วิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 ๔. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำผลไป

ปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 

 ๕. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุก

สำขำงำนี่จัดกำรเรียนกำรสอน 
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ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ , ๓ และ ๔  ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ ๑ ต้องปรับปรุง 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ทั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน 

ก ำกับดูแล ทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ กำรพัฒนำและกำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดุแล ให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดตำม

เกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 

๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๗  

 ๒. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ

ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ

ที่สอน 

 ๓. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม

วิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๐ 

 

 ๔. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

อัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลง

วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๗ 

 ๕. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประกำศเกียรติ

คุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ของจ ำนวนครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังหมด 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ๔ ข้อ ๔ ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ๓ ข้อ ๓ ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ๒ ข้อ ๒ พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ๑ ข้อ ๑ ต้องปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำร

สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ

โดยใช้แบบประเมินมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ๑-๕ และมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร

บริหำรจัดกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิ

ทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร เทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 

 ๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร 

 ๓. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้

อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยครูและบุคลำกร

ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 

 ๔. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 ๕. สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง กำรบริหำรจัดกำร 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๔ ข้อ ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๓ ข้อ ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๒ ข้อ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๑ ข้อ ๑ ต้องปรับปรุง 
 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัด

มอบหมำย ด้วยควำมเป็นผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และควำมร่วมมือของ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ และผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมิน 

 ๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้อย่ำง

ถูกต้อง 

 ๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้และเข้ำใจใน

นโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนตนสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 

 ๓. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และ

เป้ำหมำยและด ำเนินงำนเพ่ือให้นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

 ๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร กิจกรรม และ

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ๕. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำต่อไป 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ , ๓ และ ๔  ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ ๑ ต้องปรับปรุง 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ค าอธิบาย 
 จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก เทียบกับจ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับกำร
ประเมินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร 
 
การค านวณ  
 จ ำนวนผู้เรียน (ระดับ ปวช.๓ และ ระดับ ปวส.๒) ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก คูณด้วย 
๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพทั้งหมด 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ประเมินจำกร้อยละของผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 
ข้อมูลในการประเมิน 
 ๑. จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปี่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก 
 ๒. จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน 
 ๓. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก เทียบกับระดับ
คุณภำพ 
ระดับคุณภาพ 
 น ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๙๙.๙๙ ๔ ดีมำก 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๒ พอใช้ 

น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ๑ ต้องปรับปรุง 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กำรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำร

จัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ประเด็นการประเมิน 

 ๑. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนสถำนประกอบกำร

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐภำคเอกชน เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒. สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ

ด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง

หรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๕ 

 

 ๓. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำร

สอน 

 ๔. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

 ๕. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย

อย่ำง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ รำยกำร 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๔ ข้อ ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๓ ข้อ ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๒ ข้อ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๑ ข้อ ๑ ต้องปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๖ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพของการสนับสนุนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ประเด็นการประเมิน 

 ๑. สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรในกำรสนับสนุนในกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย 

 ๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

 ๓. สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน

ทักษะทำงวิชำชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ของหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 ๔. สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ จัดท ำชิ้นงำนในรำยวิชำโครงกำร 

พร้อมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับสถำนศึกษำ และชุมชน 

 ๕. สถำนศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร และชุมชน ในกำรเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือวิทยำกร ในกำรให้

ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะวิชำชีพ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๔ ข้อ ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๓ ข้อ ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๒ ข้อ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๑ ข้อ ๑ ต้องปรับปรุง 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ผ่านการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ  
ค าอธิบาย  
 ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด 
ระดับภำค ระดับชำติ  
 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับ
ระดับชำติ ๑ รำงวัลขึ้นไป 
 ๒. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค ๕ 
รำงวัลขึ้นไป 
 ๓. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค 
 ๔. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับจังหวัด 
๕ รำงวัลขึ้นไป 
 ๕. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับ
จังหวัด  
 
 หมำยเหตุ  รำงวัลหมำยถึง รำงวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง รำงวัลรองชนะเลิศ หรือรำงวัลเหรียญเงิน 
หรือรำงวัลอื่น ๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย 
ข้อมูลในการประเมิน 
 ชื่อรำงวัล ปีที่ได้รับรำงวัล และหน่วยงำนที่มอบรำงวัล เทียบกับระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภาพ  
 น ำจ ำนวนรำงวัลจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔ ๒ พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุง 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๘ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ ในปีกำรศึกษำที่
ประเมิน  
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับชำติ ๑ รำงวัลขึ้นไป 
 ๒. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค ๑๐ รำงวัลขึ้นไป 
 ๓. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค ๕-๙ รำงวัลขึ้นไป 
 ๔. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค  
 ๕. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับจังหวัด 

 
 หมำยเหตุ  รำงวัลหมำยถึง รำงวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง รำงวัลรองชนะเลิศ หรือรำงวัลเหรียญเงิน 
หรือรำงวัลอื่น ๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย 
 
ข้อมูลในการประเมิน 
 ชื่อรำงวัล ปีที่ได้รับรำงวัล และหน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒ ๔ ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔ ๒ พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕ ๑ ต้องปรับปรุง 
 
 
 

 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๑๙ 

 

มาตรฐานที่ ๔  การแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

 สถำนศึกษำจัดให้มีแผนกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ เพ่ือเปิดโอกำสให้มีผู้เข้ำรับกำรศึกษำต่อในสำย

อำชีวศึกษำให้มำกข้ึน เพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลและควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร อีกทั้งเพ่ือน ำรำยได้

ไปสู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ร้อยละของผู้เข้าศึกษา 

ค าอธิบาย 
 ผู้เข้ำศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่เข้ำศึกษำต่อในสถำนศึกษำในระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีกำรศึกษำ โดยนับยอด 
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน  
 
การค านวณ 
 จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำศึกษำต่อ เปรียบเทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนในปีกำรศึกษำที่แล้ว โดยใช้ยอด ณ 
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน  
 
ประเด็นการประเมิน 
 น ำผลต่ำงจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่นในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนในปี
กำรศึกษำที่แล้ว  โดยเทียบเป็นค่ำร้อยละ 
  
ข้อมูลในการประเมิน 
 ๑. ผลต่ำงของจ ำนวนผู้เรียนในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินกับจ ำนวนผู้เรียนในปีกำรศึกษำท่ีแล้ว 
 ๒. จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน 
 ๓. ค ำนวณหำผลต่ำงของจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินกับจ ำนวนผู้เรียนในปี
กำรศึกษำทีแ่ล้ว ท ำกำรประเมินเป็นค่ำร้อยละ แล้วท ำกำรเทียบกับระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๒๐ 

 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
สูงกว่ำร้อยละ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๗.๐๐-๙.๙๙ ๔ ดีมำก 
ร้อยละ ๔.๐๐ – ๖.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๑.๐๐ – ๓.๙๙ ๒ พอใช้ 

ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑ ๑ ต้องปรับปรุง 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  ระดับคุณภาพในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดแผนกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและช่วยเหลือในกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ 

ประเด็นกำรประเมิน 

 ๑. สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรในกำรสนับสนุนในกำรแผนกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ 

 ๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินจัดกำรกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อตำมสถำนศึกษำและสื่อ

ต่ำง ๆ 

 ๓. สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแนะ

แนวและประชำสัมพันธ์ 

 ๔. สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนในกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้ที่มีควำมประสงค์จะเรียนต่อ 

 ๕. สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำศึกษำต่ำง ๆ ในกำรจัดนิทรรศกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์ใน

กำรศึกษำต่อ 

 



 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีละโว้ หน้ำ ๒๑ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๕ ข้อ ๕ ดีเยี่ยม 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๔ ข้อ ๔ ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๓ ข้อ ๓ ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๒ ข้อ ๒ พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็น ๑ ข้อ ๑ ต้องปรับปรุง 
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 คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานสถานศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ไดมี้มติเห็นชอบใหใ้ชม้าตรฐาน

สถานศึกษาตามท่ีก าหนดน้ี และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณารับรองต่อไป 

 

ลงช่ือ................................................................. ประธานกรรมการ 

                                                          (นายศิวชั  กาญจนชุม) 

 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ ลงช่ือ.............................................. กรรมการ 

                    (นายยงยทุธ  ศิริเพง็)                                                         (นางสุทิศา  ค  านอ้ย) 

 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ ลงช่ือ.............................................. กรรมการ 

                  (นายบญัชา พุม่พฤกษ)์                                                     (นางกาญจนา เกษไชยศรี) 

 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการและเลขานุการ 

                                                 (นางเสาวลกัษณ์  สังขธู์ป) 

 

ลงช่ือ.................................................... กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

                                                     (นางสาวเอมอร  กลดัเช้ือ) 
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 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบและรับรองใหใ้ชม้าตรฐานสถานศึกษา

วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโวฉ้บบัน้ีได ้

 

ลงช่ือ.......................................................... ผูรั้บใบอนุญาต 

(นายศิริชยั  สุนาถวนิชยก์ุล) 

ลงช่ือ.......................................................... ผูจ้ดัการ 

(นายตุลย ์ สุนาถวนิชยก์ุล) 

ลงช่ือ.......................................................... ผูอ้  านวยการ 

(นางพรทิพย ์ โพธ์ิบวั) 

ลงช่ือ.......................................................... ผูแ้ทนครู 

(นายธ ารงค ์ สุวรรณฤทธ์ิ) 

ลงช่ือ.......................................................... ผูแ้ทนผูป้กครอง 

(นางฉววีรรณ  อารีย)์ 

ลงช่ือ.......................................................... ผูท้รงคุณวุฒิ 

(นางบุญเรือน  จิตจ า) 


