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คำนำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบการประกันค ุณภาพภายใน และระบบการประกันค ุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘                 
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา               
มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน      
ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของแผนกวิชา................วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ปีการศึกษา 256๔  
ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561 
รวมทั้งสรุปผลการประเมินเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาของแผนกวิชา 

แผนกวิชา..............................ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทำให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประสบผลสำเร็จ  ดังรายละเอียดในรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีได้จัดทำขึ้น แสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา........................................... 
 
 
 
 
                                                                                แผนกวิชา................................... 
                                                                                  วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
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ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  
           ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2561                                                

 

ส่วนท่ี 6 ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)                                 
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            ก) ภาพเกียรติบัตร โล่รางวัล  
            ข) ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของแผนกวิชา  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสีมา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น 
จุดที ่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ที ่เป็นแบบอย่างที่ดี        
(Best Practice) ปรากฏดังนี้ 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ 
          ๑. ..................................................................................................................................................... 
          ๒. ..................................................................................................................................................... 
          ๓. ..................................................................................................................................................... 
          ๔. ..................................................................................................................................................... 
1.2  จุดเด่น  
 1. .................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................... 
 3. .................................................................................................................................................... 
 4. .................................................................................................................................................... 
   

1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
 1. .................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................... 
 3. .................................................................................................................................................... 
 4. .................................................................................................................................................... 
   
1.4  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชา 
 1. .................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................... 
 3. .................................................................................................................................................... 
 4. .................................................................................................................................................... 
   
1.5  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 1. .................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................... 
 3. .................................................................................................................................................... 
 4. .................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

 

 
หมายเหตุ  การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
พร้อมท้ังผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  

- เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาในรอบปีท่ีผ่านมา 

- การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

- การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ 

ส่วนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของแผนกวิชา 
 

สภาพทั่วไปของแผนกวิชา 

๑. ที่ต้ังของแผนกวิชา................................................. 
๑.๑  สถานท่ีต้ังแผนกวิชา...........................................ต้ังอยู่ท่ีอาคาร........................... 

            ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  สภาพแวดล้อม, สภาพห้องเรียน, ห้องฝึกปฏิบัติ 
 

       มีห้องเรียนทฤษฎี  จำนวน .................... ห้อง 
       ห้องฝึกปฏิบัติ  จำนวน .....................ห้อง 

 
 
 

 
 
 
 

๑.๓  เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องจักร, ส่ือการเรียน การสอนท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
                  แผนกวิชา................................. ได้มีการจัดการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ส่ือการ
เรียน การสอนให้พร้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลพื้นฐานของแผนกวิชา 
 

2. ข้อมูลครูของแผนกวิชา 

       2.1 ครูประจำแผนกวิชา............  จำนวน.............คน 
 

 
ช่ือ – สกุล 
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 .๑.  โครงสร้างการบริหารแผนกวิชา........................................................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            
         
           

            
 

                       

                                                                       
            
         
           

             
 

            
         
           

            
 

            
         
           

                
 

            
         
           

           
 

            
         
           

            
 

            
         
           

            
 

            
         
           

                   
 



 

 

 

  2.๒  จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและช้ันป ี(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 256๔)  
 

    ระดับการศึกษา 
ชั้นป ี

จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน) ระบบปกติ ระบบทวิภาคี 

ปวช. ๑    

ปวช. ๒    

ปวช. ๓    

รวม ปวช.    

ปวส. ๑    

ปวส. ๒    

รวม ปวส.    

รวมทั้ง ปวช และ ปวส.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

 

       2.3  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
 
 

ระดับชั้น 

ผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 

จำนวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

จำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่จบ

การศึกษา 
ร้อยละ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒/๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี   

ปวฃ.3          

รวม          

ปวส.2          

รวม          

  รวม ปวชและปวส          

       
 
 
 

     ๒.๔  โครงการและงบประมาณของแผนกวิชาจำนวน.....................................บาท 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้ ทำ ไม่ทำ 
1 โครงการ

................................................................................... 
จำนวน..................บาท   

2 โครงการ
................................................................................... 

จำนวน..................บาท   
3 โครงการ

................................................................................... 
จำนวน..................บาท   

4 โครงการ
................................................................................... 

จำนวน..................บาท   
5 โครงการ

................................................................................... 
จำนวน..................บาท   

6 โครงการ
................................................................................... 

จำนวน..................บาท   
7 โครงการ

................................................................................... 
จำนวน..................บาท   

8 โครงการ
................................................................................... 

จำนวน..................บาท   
9 โครงการ

................................................................................... 
จำนวน..................บาท   

10 โครงการ
................................................................................... 

จำนวน..................บาท   
 รวม    
 

       2) งบประมาณวัสดุอุปกรณ์   จำนวน.............................................บาท 

       3) งบประมาณอื่น ๆ           จำนวน.............................................บาท 
 

       รวมงบประมาณแผนกวิชา......................................................บาท 
 



 

 

2.๕ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
๒.๖ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ..................................................................................................

................................................................................................................................. ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................... .......................................... 
 

2.๗ เกียรติประวัติของแผนกวิชา ได้แก่ รางวัลและผลงานของแผนกวิชา ครู และผู ้เร ียน ซึ ่งเป็น              
ท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 
      2.๗.1 ปีการศึกษา 256๔  
               2.๗.1.1 รางวัลและผลงานของแผนกวิชา 
        1) ระดับชาติ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 

        2) ระดับภาค 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
        3) ระดับจังหวัด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
        4) ระดับสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
                 2.๗.1.2 รางวัลและผลงานของครู 
         1) ระดับชาติ 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 



 

 

            2) ระดับภาค 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

    3) ระดับจังหวัด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  

    4) ระดับสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                    2.๗.1.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
         1) ระดับชาติ 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
            2) ระดับภาค 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

      3) ระดับจังหวัด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  

     4) ระดับสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
         
 

 หมายเหตุ  เอกสารประกอบท่ีภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประกอบด้วย ๔ 
มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

    ฐ             ณภ     ศึ ษ                                 .ศ. ๒๕๖๑ 
 

    ฐ       ๑    ณ   ษณ ข      ำเ ็    ศึ ษ      ศึ ษ     ึ       ์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้     
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี ้
  

๑.๑.              
 ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงานโดยเน้นความรู้ เชิง
ทฤษฏแีละข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 
ข       ณ  
 ความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ด้านความรู้  มีค่าเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไป 
 
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียนภายใน  ๑  ปี 
           ๒.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating  Scale)  ๑ – ๕  เพื่อเก็บข้อมูล 
 ๓. สำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากบุคคล  หน่วยงาน     
สถานประกอบการ หรือสถานท่ีศึกษาต่อ 
 ๔.  มีข้อมูลตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 

๑.๒.         ษ              ์ใ   
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 



 

 

ข       ณ  
 ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีค่าเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  
ร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไป 
 
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียนภายใน  ๑  ปี   
 ๒.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating  Scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ๓.  มีการสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
 ๔.  มีข้อมูลตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 

๑.๓.        ณธ         ธ          ณ   ษณ     ึ       ์ 
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น    มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
       ษณ์ หมายถึง คุณลักษณะชองผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา  
ได้แก่ จิตบริการ 
   ณธ         ษณ์ หมายถึง คุณธรรมตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่        
ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความมีวินัย 
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 ความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์            
มีค่าเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
  
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียนภายใน ๑ ปี   
 ๒.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating  Scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ๓.  มีการสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 ๔.  มีข้อมูลตอบกลับ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



 

 

    ฐ       ๒                ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด       
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากร
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
  
๒.๑.                   ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ถ       บ    หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานท้ังของรัฐและเอกชนท่ีรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

       หมายถึง บุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
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 ๑. หลักสูตร ปวช.และ ปวส ท่ีพัฒนาจำนวน ๓ รายวิชา/ ๓ ปี 
 ๒. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีปรับปรุงใหม่จำนวน  ๑ รายวิชา/ปี  
 ๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีเปิดใหม่จำนวน ๑ วิชา/ ๓ ปี 
 
    ำเ       
 ๑. มีการสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 ๒. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  
 ๓. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน ชุมชน               
สถานประกอบการ  
 ๔. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อปรับปรุง 
 

๒.๒.               เ               ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัย
เรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ



 

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ข       ณ  

๑. เกณฑ์อัตราครู  :  นักเรียน  ในห้องเรียน 
     ๑.๑ พาณิชยกรรม    ๑ : ๔๐ 
     ๑.๒ อุตสาหกรรม     ๑ : ๓๐ 
     ๑.๓ คหกรรม          ๑ : ๓๐ 
     ๑.๔ ศิลปกรรม        ๑ : ๓๐ 
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๓.  ร้อยละ ๑๐๐ ของครู ได้รับการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  
 ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชาท่ีสอน  
 ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู จัดทำ ID Plan และมีกิจกรรม PLC 
 
    ำเ        
 ๑. กำกับ ดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงนามท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๗ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  
 ๓.  ดำเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองตามสถาบันคุรุพัฒนาหรือแหล่งเรียนรู้วิชาการอื่น   
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
 ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ๖.  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำ ID Plan  และมีกิจกรรม  PLC 
 

๒.๓.         บ            
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

ข       ณ  
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ อยู่ในระดับ ดี 
    ำเ        
 ๑. ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
 ๒. กำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอื่น  ๆ  
ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 ๓. กำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เต็มศักยภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้เรียน และผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  
อาคารสถานที ่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโ ลยี
สารสนเทศ  ครุภัณฑ์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  ๑ – ๕  เพื่อเก็บข้อมูล 
๒.๔.          ำ โ บ         ฏ บ    
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา    
ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ๑.  รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ “ต้นแบบ” 
 ๒.  รายงานการดำเนินงานชองศูนย์บ่มเพาะ อยู่ในระดับ “สามดาว” 
 ๓.  รายงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 ๔.  รายงานการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนไม่เกินร้อยละ ๒๐  
 ๕.  รายงานผลการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ “ดี”  
 ๖.  การจัดรายงานข้อมูลการจัดอันดับคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” 
    ำเ        
 ๑.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้  และเข้าใจในนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 ๒.  ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงงาน 
กิจกรรม และเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 ๓.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายท่ีกำหนด 



 

 

 ๔.  ผู ้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา มีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไป 
    ฐ       ๓                      เ        
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี ้
 

๓.๑                 ใ                     เ        
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การ 
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ข       ณ  

๑. สถานประกอบการ/หน่วยงานร่วมจัดการเรียนระบบทวิภาคีท้ังระดับ ปวช.และปวส.  
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  แห่ง  

๒. สถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีรับผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังระดับ ปวช.และปวส.      
ไม่น้อยกว่า  ๘๐  แห่ง 
                ๓. วิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียน จำนวน  ๒  คน/สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
                ๔. ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีการแลกเปล่ียนความรู้                                                          
และประสบการณ์ครบทุกสาขาวิชา 

 

    ำเ        
๑. มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ   

เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 ๒.  สร้างเครือข่ายบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ   
 ๓. ได้ร ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุนชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน 
 ๔. จัดทำโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
 
 
 



 

 

๓.๒.                         ษฐ์              ์          
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  
องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ข       ณ  
 ๑.  ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จัดทำโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับช้ัน ปวช.๓ จำนวน ๓ คน : ๑ ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.๒ จำนวน ๒ คน : ๑ ช้ิน 

๒.  ครูทุกคน จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ๒ เรื่อง/ปีการศึกษา 
๓.  ร้อยละ ๕๐ ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานทั้งหมด 

นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
๔.  ร้อยละ ๒๕ ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมด เผยแพร่       

ต่อสาธารณชน 
    ำเ        
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทำ และดำเนินการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์     
หรืองานวิจัย 
 ๒. กำกับ ติดตามให้ครูทุกคน จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๓. จัดประกวดและนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานทั้งหมด 
นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 ๔. นำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

    ฐ       ๔             ณภ     ศึ ษ  
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดอันดับคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  ดังนี้ 

 
๔.๑.              บบ        ณภ        ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการตามที ่กำหนดไว ้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข       ณ  

การดำเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับ “ดี” 
 



 

 

    ำเ        
 ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 ๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 ๔. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๕. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลงานประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนท่ี 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลำดับ
ตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ ์ จุดเด่น จุดที ่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
       1.1 ด้านความรู้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
 

 
 

  



 

 

 มาตรฐานที่   การจัดการอาชีวศึกษา 
          2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
   2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 



 

 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                    3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                    3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
                มาตรฐานที่  ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา 
               ๔.๑.  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
                            1) ผลสัมฤทธิ์ .......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จุดเด่น .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 
ข้อ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ข้อ ด้านครูผู ้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 5 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม จำนวน 3 ข้อ และด้านปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
            ๑.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
    คำอธิบาย   

แผนกวิชามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของแผนกวิชา 
 

    การประเมิน   
ร้อยละของผู้สำเร ็จการศึกษาหลักส ูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) และหลักส ูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสำเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของแผนกวิชา 
 

 การคํานวณ 
 
     รอ้ยละ =                                                                                       x 100 
 
 

 การตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน 
 ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของแผนกวิชา เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษา  
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
 ๒. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 แรกเขาของรนุท่ีสำเร็จการศึกษา 
 ๓. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ แรกเขาของรนุท่ีสำเร็จการศึกษา 
 ๔. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสำเร็จการศึกษา 
 ๕. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสำเร็จการศึกษา 
 6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

  

     จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสําเร็จการศกึษาของรนุ 
จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุนที่สําเร็จการศึกษา 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

ตารางแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น (ระดับ ปวช.๓) 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียน 

แรกเข้า 
(ปี 256 ) 

จำนวนผู้สำเร็จ 
การศึกษา 
(ปี 256๔) 

ร้อยละผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
รวม ปวช.     

 

ตารางแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น (ระดับ ปวส. ) 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ จำนวนผู้เรียน 
แรกเข้า 

(ปี 256๓) 

จำนวนผู้สำเร็จ 
การศึกษา 
(ปี 256๔) 

ร้อยละผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
ห้อง..........................................     
รวม ปวส.     

รวมทั้งสิ้น     
 

แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ………………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...................ได้ค่าคะแนนเท่ากับ....... 
 
 



 

 

๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

 คำอธิบาย   
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดีแสดงออกทั้งดาน

จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย  และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป
นประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป
นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล
อม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

 การประเมิน 
 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 

1 

ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม              
มีความเป็นประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย              มี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยใน พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) 

 

2 

ผูเรียนรอยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม          
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา          
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย             
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกร  
ในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดง ในระดับจังหวัด 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 

3 

ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม           
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ 
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย      
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดน 
ระดับกลุม จังหวัด 
 

 

4 

ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม      
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา         
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย              
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได ร ับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง      
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
 

 

5 

ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย  และเสียสละเพื่อสวนรวม        
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา            
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย             
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดน 
ระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

การตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน 
   1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของแผนกวิชา 
   2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวมมีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร  
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
   ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
   

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 ๑ กําลังพัฒนา 

 

แผนกวิชามีผลการประเมิน ตามข้อ………………………… 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ............... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ

การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

     การประเมิน   
รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

     การคํานวณ 
 
 รอยละ =                                                                                               x 100 
 
   

การตรวจสอบขอมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
  ๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 
ดาว และระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 



 

 

เกณฑการประเมิน  
  นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
         

ผลการประเมิน 
คา 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ กําลังพัฒนา 

 

ตารางแสดงความสำเร็จของผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

 
สาขาวิชา 

 
จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน 
ที่ผ่านการ

พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

จำนวนผู้เรียน 
ที่ประสบความสำเร็จ    

สู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ประสบความสำเร็จ 

สู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ 

 
ผลการประเมิน 

ระดับชั้น
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

     

ระดับชั้น
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

     

รวมทั้งสิ้น      

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ……………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้ค่าคะแนน ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชน
ไดจริงในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

     การประเมิน 
 

   ข      เ ็         ณ    (  /ไ    ) 

1 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค     
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 

 

2 

ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริง
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

 

3 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้                     
ประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                    
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

 

4 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช                   
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                  
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

 

5 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้                
ประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                 
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

 

 
 

     การตรวจสอบขอมูล 
     1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 
     ๒. การนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
     ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 



 

 

     หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
 
     เกณฑการประเมิน 
     นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล   

 

หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลศิ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

แผนกวิชามีผลการประเมิน จำนวน………………………………ข้อ 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้ค่าคะแนน...................... 
 
 

ลำดับ ชื่อผลงาน ผลการแข่งขัน 
ระดับ 

จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ

เขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

   การประเมิน 
 

   ข      เ ็         ณ     (  /ไ    ) 

1 
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 
ในระดับสถานศึกษา 

 

2 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด  

3 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค  

4 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  

5 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ  
    

หมายเหตุ 
   1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
   2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวดแขงขันของหนวยงาน หรือองคกร  
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด  แขงขันของสถานศึกษา      
ท่ีจัดขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 
 

   การตรวจสอบขอมูล 
   1. แผนกวิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   ๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

   เกณฑการประเมิน 
   นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ ๑ กําลังพัฒนา 



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ได้รับรางวัล  

 

หมายเหตุ 
   1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
   2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวดแขงขัน ของหนวยงาน หรือองคกร  
ในระดับ ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษา  ท่ี
จัดขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 
 

แผนกวิชามีผลการประเมิน จำนวน………………………ข้อ 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้ค่าคะแนน...................... 
  

 

ลำดับ ประเภททักษะ ผลการแข่งขัน 

ระดับ 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

จัง
หว

ัด 

ภา
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ชา
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๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 คําอธิบาย   
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส.) ช ั ้นป ที ่  2 ท ี ่ผ านการประเมินมาตรฐานวิชาช ีพในคร ั ้ งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

     ระดับ ปวช. 
        - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

     ระดับ ปวส. 
        - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

 การประเมิน   
รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
    รอยละ =                                                                                                    x 100 
 
 

 การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
 ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี ๓ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 ๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จํานวนผู้เรียนปวช.3 และ ปวส. 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 



 

 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 
ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ……………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...........ได้ค่าคะแนนเท่ากับ............... 
 
 
 

สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียน      
ที่ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพคร้ังแรก 
ระดับคุณภาพ 

จำนวน ร้อยละ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.๓) 
ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง……………………………………     

ห้อง........................................     

รวม ปวช.     

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

ห้อง..........................................     

รวม ปวส.     

รวมทั้งสิ้น     



 

 

๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
 คําอธิบาย   

จํานวนผู เร ียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นป ที ่  3 และผู เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก             
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   
(องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

    การประเมิน   
รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา       

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครง
สรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
    รอยละ =                                                                                                x 100 
 
  

 การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี ๓ ทีไดคะแนนต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ ท่ีไดคะแนนต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 

            จํานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
จํานวนผู้เรียนปวช. ปวส.  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 



 

 

               ข     เ              เฉ              บ      ศึ ษ     บ             ศึ ษ   
(V-NET)   ้            เฉ        บ    ขึ้ ไ   (ถ       เ        ศึ ษ  เข      บ) 

 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...........ได้ค่าคะแนนเท่ากับ............... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาวิชา 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุก
รายวิชาตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร 

จำนวนผู้เรียนที่ 
ได้คะแนนต้ังแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) 
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      

รวม ปวช.      
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส. ) 

     

ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      
ห้อง..........................................      

รวม ปวส.      
รวมทั้งสิ้น      



 

 

๑.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 

 คําอธิบาย   
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 
    การประเมิน   

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
รอยละ =                                                                                                x  100 
   

 การตรวจสอบขอมูล 
 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
 ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
 ๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
 5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
 6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 
 
 

  จํานวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาทีผ่่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ 
           จํานวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทัง้หมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 



 

 

ตารางแสดงข้อมูลการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  ๕๖๓ 

 
หมายเหตุ 
 ๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชา 
ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๒. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ……………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ.............. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานทำภายใน 
1 ป ี

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 

1 ป ี

ศึกษาต่อภายใน 
1 ป ี

รวมผู้ได้งานทำ
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) 
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          
ห้อง........................          



 

 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

            2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
 ๑) แผนกวิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
๒) แผนกวิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ

การปรับปรุงหลักสูตร 
๓) แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน 

ประกอบการหรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 

๔) แผนกวิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
 ๕) แผนกวิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบขอมูล 
           1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรงุ

หลักสูตร 
           ๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษา 
           ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ 

ความตองการของตลาดแรงงาน 
           ๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
มีผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

2 
การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
แผนกวิชา 

 

3 
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ   
ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

4 มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5 มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓ 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ตามข้อ………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...........ได้ค่าคะแนนเท่ากับ............... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ    
        กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 
การคํานวณ 
 

   ร้อยละ =                                                                    x100 
 
 

การตรวจสอบขอมูล 
1) จํานวนวิชาแผนกวิชาจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน 
2) จํานวนวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  
 

         บข       ำ           
๑. จำนวนวิชาแผนกจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน   
๒. จำนวนวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 3 ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

 

แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ ............  
 
 
 
 
 

 

จำนวนวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

จำนวนรายวิชาของสาขางานท้ังหมด 



 

 

 .  การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนสําคัญ 
 

คําอธิบาย 
แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเป็น

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรท่ีูมงุเน้น 
สมรรถนะอาชีพ 

๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรสููการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรท่ีูหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชส่ือเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 

   การตรวจสอบขอมูล 
   ๑) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
   ๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรสููการปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการ

เรียนรท่ีูหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
   ๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชส่ือเครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนรท่ีูเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง             

ดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  

2 
แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ี   
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 
แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรสููการปฏิบัติ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

 

4 
แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชส่ือเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

5 
แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓ 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ตามข้อ………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...........ได้ค่าคะแนนเท่ากับ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

การคํานวณ 
 

 
 

 ร้อยละ =                                                                    x 100 
 
 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา 
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน 
 

         บข       ำ           
๑. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา   
๒. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

  

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 3 ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ ............  
 
 
 
 
 
 

จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญู 
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวชิา 



 

 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๓.๑ ครูผูสอน 
 แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนร ูตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครู ผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัด 
การช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
       ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 ๒. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 ๓. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔. รอยละของครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรใูนการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๕. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 การคํานวณ 
 กําหนดให 
      N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
      V = จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
      W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
      X = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหลง เรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
      Z = จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 

  รอยละเฉล่ีย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
 การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
 4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน           
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



 

 

 5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ 
จัดการเรียนการสอน 
 6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 

การตรวจสอบข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา   

2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน   

3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
รายวิชาท่ีสอน 

  

4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูด
วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง         

  

5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล
งเรียนรใูนการจัดการเรียนการสอน 

  

6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

       
   
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.๑.  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 คําอธิบาย 
 ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียน
และรายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   เปนผูเสริมแรงให
ผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่น ๆ 
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ๒. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 ๓. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 ๔. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 
 ๕. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 
 การคํานวณ 
 กําหนดให 
   N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
   V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
   W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
   X = จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
   Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 
   Z = จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
  รอยละเฉล่ีย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
 การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 
 6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 
 

         บข       ำ           
๑. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา   
๒. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล   
๓. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน 

  

๔. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

  



 

 

๕. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการ
เรียน 

  

๖. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ 
ดานอื่น ๆ 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

  
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
 ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพฒันาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๒. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
 ๓. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๔. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๕. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร 
 การคํานวณ 
  กําหนดให 
      N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
      V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
      W = จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
      X = จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน                                                                                                                          

     Y = จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      Z = จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร 
 
  รอยละเฉล่ีย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
  การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
 3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
 4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน           
การสอน 
 5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 
 



 

 

  
การตรวจสอบข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของแผนกวิชา   
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ   
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป   
4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

  

5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

 

แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ…………………………… 

 

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ............ได้ค่าคะแนนเท่ากับ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อนี้แผนกวิชาไม่ต้องดำเนินการ) 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
            4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

คำอธิบาย  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษา และสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การประเมิน   
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี ้
ข้อ
ท่ี 

การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          1.1  การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
          1.2  การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

2 ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          2.1  จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ   
          2.2  ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  

 

3 ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
          3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 
          3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
          3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

 

4 
 
 

ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
          4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

 
 
 

5 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 



 

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 

 3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 
 4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 
 5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 
 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5 ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถวน ต้ังแตขั้นตอนท่ี 1,2,3,4 ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ต้ังแตขั้นตอนท่ี 1,2,3 ๓ ดี 
มีผลการประเมิน ครบถวน ต้ังแตขั้นตอนท่ี 1,2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนท่ี 1 ๑ กําลังพัฒนา 

 

สถานศึกษามีผลการประเมิน  ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี  ................. 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  .............  ได้คะแนน   ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

คำอธิบาย  
 แผนกวิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง

ในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การประเมิน   
 

ข้อที่ การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง
ในประเทศและหรือตางประเทศ  

 

2 แผนกวิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพฒันา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 

3 แผนกวิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

4 แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการ
ระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

 

5 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ 
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ

และหรือตางประเทศ 
 2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 4. จํานวนครูท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ท้ัง่ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
 5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,3,4,5 ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,3,4 ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ กำลังพัฒนา 

 

แผนกวิชามีผลการประเมิน  ตามข้อ  ................. 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  ................  ได้คะแนน   ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

คำอธิบาย   
แผนกวิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต

อาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี
จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

การประเมิน   
 

ข้อที่ การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 

 

2 แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 

3 แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ 

 

4 แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  
5 แผนกวิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน  2  ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ ๑ กําลังพัฒนา 

 

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน  จำนวน  .................  ข้อ 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  .................  ได้คะแนน   ............. 
 



 

 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
           5.1  อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
 

คำอธิบาย   
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน  หอง

ปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนร ูสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน   
 

ข้อที่ การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชามีอาคารสถานที ่  หองเร ียน หองปฏิบัต ิการ แหล งการเร ียนรู  โรงฝกงาน                  
และส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนา
ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 

2 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน     
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

 

3 แผนกวิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

 

4 แผนกวิชาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
รูโรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 

5 แผนกวิชาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานที ่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 

 

 
การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
 1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
 2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ 
ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
รูโรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
 4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  
และส่ิงอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนร ู
 5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  
และส่ิงอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

แผนกวิชามีผลการประเมิน  ตามข้อ  .........................   
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  .............  ได้ค่าคะแนน   ............. 
 

5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

คำอธิบาย   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ 

การส่ือสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน   
 

ข้อที่ การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในแผนกวิชา ไดแก 
     1.1 ระบบสงกําลัง 
     1.2 ระบบควบคุม 
     1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
     1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

 

2 แผนกวิชามีระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ  
3 แผนกวิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ำ ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของแผนกวิชา 
 

4 แผนกวิชามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5 แผนกวิชามีระบบรักษาความปลอดภัย  

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 

 2. ระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
 3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

  



 

 

4. ระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
 5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมนิ  5  ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

 

แผนกวิชามีผลการประเมิน  จำนวน  .........................  ข้อ 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  ................  ได้คะแนน   ............. 
 
5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (แผนกวิชาไม่ต้องประเมินประเด็นนี้)  
 

คำอธิบาย   
สถานศึกษามีแหลงเรียนรู  และศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุดที ่มีความพรอมและเพียงพอ 

สําหรับให ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู 

การประเมิน   
 

ข้อที่ การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง          
ตอเนื่อง 

- 

2 สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

- 

3 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

- 

4 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 

- 

5 มีแหลงเรียนรู หรือส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัด               
การเรียนการสอน 

- 

 

 
 
 



 

 

การตรวจสอบข้อมูล  
 1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
  3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
  4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 
เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

 

สถานศึกษามีผลการประเมิน  จำนวน  .........................  ข้อ 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  ................  ได้คะแนน   ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 6 
ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา 

 

 แผนกวิชามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                ลงช่ือ ............................................................. 
                                (..........................................................) 
                หัวหน้าแผนกวิชา .......................................... 
 
 
 
 



 

 

    เ ็ ข                    ณภ         ฐ     ศึ ษ  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                    
 ลงช่ือ.................................................. 
                           (นายเกษม  วนาภรณ์) 
                    หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
    เ ็ ข         ำ      ฝ่                       
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง.................................................. 
                       (พิสชา  สถาพรบำรุงเผ่า) 
                     รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    เ ็ ข      ำ       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
................................................ 
                            
 (นายสุดชาย  บุตรแสนลี) 
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
(สำเนา) 

เอกสาร/หลักฐานร่องรอย/ภาพการดำเนนิงาน 
ประกอบรายงานตนเอง (Self  Assessment Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 


