
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา  2.5 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู ดานวิชาการและวิชาชีพ และ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ประเด็นการประเมิน ผลการ 

ด าเนินการ 

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหมีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวน   
ผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการ
ก าหนด จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 
2551  

 
1:35 

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เป
นผู ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษา
หรือ   ฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา 
ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ 
รายวิชาที่สอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ตาม เกณฑมาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการก าหนดจ านวนครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 

 
มี 

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ได
รับ การประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จ านวนครูและ บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

 
มี 

 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม / งาน  
1. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้  
    1.1 กิจกรรมอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา  ดานวิชาการวิชาชีพ  
    1.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน  
    1.3 กิจกรรมการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 4  กิจกรรม  

ดังนี้  
              2.1 กิจกรรมสังสรรคปใหม  
              2.2 กิจกรรมจัดเครื่องแบบใหบุคลากร  
              2.3 กิจกรรมสวัสดิการใหบุคลากร  
              2.4 กิจกรรมสงเสริมผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง   
        3. โครงการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต  
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ   4 ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ   3 ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ   2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ   1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา  2.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน    
 

ประเด็นการประเมิน ผลการ 
ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ 

งบด าเนนิการ 
3,897,366.75 
894,057.71 

2. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรียน การสอนไม่       
นอยกวารอยละ 20 ของงบด าเนินการ 

823,375.30 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

52,550.00 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดท าการ ประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมน
อยกวารอยละ 5 ของ งบด าเนินการ 

202,000.00 

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวด  
ลอม การกีฬาและ นันทนาการ การสงเสริมการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบด าเนินการ 

166,582.00 

 
 

โครงการ / กิจกรรม / งาน  
1. โครงการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้  
   1.1 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
   1.2 กิจกรรมอบรมหนาแถว 
   1.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเย็นศิระเพราะพระบริบาล  
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
4. โครงการของหายไดคืน  
5. การบริการวิชาการ และวิชาชีพ ตอชุมชม และสังคม  
6. การบริการวิชาการแกชุมชน      
   - กิจกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน      
   - โครงการสอนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร  
7. โครงการสงเสริม สนับสนุน การสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย   



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ   4 ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ   3 ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ   2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ   1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา  2.7 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดาน ครุภัณฑ
และดานฐานขอมูลสารสนเทศ  
 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการ 
ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให
สะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย 

มี 
 

 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง ฝ
กงาน ศูนยวิทยบริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบรอย สวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช การบ ารุงรักษาครุภัณฑที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ 
ฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ (1) มี
ระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก (2) มีการก าหนดสิทธิ
การเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป
องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย (4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุ
บัน (5) มีการส ารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

มี 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใช
ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ 

มี 

 
โครงการ / กิจกรรม / งาน  
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของวิทยาลัย  
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ  
3. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  
4. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน  
6. โครงการซอมแซมบํารุงวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน  
7. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการ เรียนการ

สอน ประกอบดวย 2  โครงการ ดังนี้  
    7.1 โครงการเชาพ้ืนที่จัดทําเว็บไซตสถานศึกษา  
    7.2 โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร  
8. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรเูทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  

 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ   4 ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ   3 ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ   2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ   1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ   5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


