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สวนที่ ๑

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในรอบป ก ารศึ ก ษาที่ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา
ที่จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
1.1.2 ผลลัพธ (Outcome)
1.1.3 ผลสะทอน (Impact)
1.2 จุดเดน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ไดแก
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
4.2 วัตถุประสงค
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
4.5 ผลการดําเนินงาน
4.6 ประโยชนที่ไดรับ

สวนที่ ๒

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก
2.1.1 ที่ตั้ง
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
2.1.3 การจัดการศึกษา
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……
.

๒.๓ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ไดแก
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา
2.3.3 ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
2.3.4 ดานอาคารสถานที่
2.3.5 ดานงบประมาณ
2.3.6 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..........................………………………………………………………………………………………………………………………………
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๒.๖ เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องสถานศึ ก ษา ได แ ก รางวั ล และผลงานของสถานศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษาที่ จั ด ทํ า รายงานผล
การประเมินตนเอง
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน

สวนที่ ๓

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
1.4 (ถาสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม)
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ กษามี ครู ที่มีคุณวุ ฒิ การศึ กษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชห ลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรว มมือกับ สถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นทั้ ง วั ย เรี ย นและวั ย ทํ า งาน ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ย วข อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 (ถาสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม)
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษาร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ เพื่ อ สร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู มี ก ารจั ด ทํ า นวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุ คคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึ กษาส งเสริ มสนั บ สนุน ให มีการจัดทํ านวัต กรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
3.3 (ถาสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม)

มาตรฐานที่ ๔ (ถาสถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม)....................................................................

สวนที่ 4

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
๔.๑.๑ ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.3) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................
1.3.3) ผลสะทอน : ระบุ......................................................
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค ด า นทั ก ษะและการประยุ ก ต ใ ช ตามรายการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปน
ผูป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
1.3) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................
1.3.3) ผลสะทอน : ระบุ......................................................
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสั มฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน
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1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา
มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา
ที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา
มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
1.4) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.4.1) เชิงปริมาณ : ระบุ......................................................
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ......................................................
1.4.3) ผลสะทอน : ระบุ......................................................
2) จุดเดน
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามบริบทของ
สถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
ให ส ถานศึ กษาระบุ จุ ด ที่ควรพัฒ นาคุณลักษณะของผูสําเร็จ การศึกษาอาชีว ศึกษาที่พึงประสงค
ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามบริบทของ
สถานศึกษา
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ให ส ถานศึ กษาระบุ ขอเสนอแนะเพื่ อการพัฒ นาคุณลั กษณะของผูสําเร็จ การศึก ษาอาชีว ศึ ก ษา
ที่พึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามบริบทของสถานศึกษา
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๔.2.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.3) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบุ................................................................
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ................................................................
1.3.3) ผลสะทอน : ระบุ................................................................
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4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด
การอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.2) การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู สู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และนํ า ไปใช ใ น
การจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชาเปนปจจุบัน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการเรียน
5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน
และดานอื่น ๆ
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม
การพัฒนาวิชาชีพ
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย
12 ชั่วโมงตอป
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน
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1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.7) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.7.1) เชิงปริมาณ : ระบุ................................................................
1.7.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ................................................................
1.7.3) ผลสะทอน : ระบุ................................................................
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
ที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ
ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
และสถานศึกษา
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.6) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.6.1) เชิงปริมาณ : ระบุ..........................................................
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ..........................................................
1.6.3) ผลสะทอน : ระบุ..........................................................
4.2.4 ด า นนํ า นโยบายสู ก ารปฏิ บั ติ ให ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒ นาการจั ด
การอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.2.1) เชิงปริมาณ : ระบุ..........................................................
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ..........................................................
1.2.3) ผลสะทอน : ระบุ..........................................................
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2) จุดเดน
ให ส ถานศึ กษาระบุจุดเดน ของการพัฒ นาการจัดการอาชีว ศึก ษาดานหลักสูตรอาชีว ศึ ก ษา
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัด
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
๔.3.๑ ด า นความร วมมื อในการสรา งสังคมแหงการเรียนรู ใหส ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
1.4) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.4.1) เชิงปริมาณ : ระบุ....................................................
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ....................................................
1.4.3) ผลสะทอน : ระบุ....................................................
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4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร
1.2) อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด (ถามี)
1.2.1) เชิงปริมาณ : ระบุ....................................................
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ....................................................
1.2.3) ผลสะทอน : ระบุ....................................................
2) จุดเดน
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดน ของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมื อใน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือ
ในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา

สวนที่ 5

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให ส ถานศึ กษารายงานผลการประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
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1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 115
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

2.1 ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได

3

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

2
15

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได

คาน้ําหนัก คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2
3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก คาคะแนน

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

2.2 การจั ดทํ าแผนการจั ดการเรี ยนรู สู การปฏิ บั ติ ที่ เน น
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได

3

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

5
3
2
2

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน
๓.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.5 ระบบอิ นเทอร เน็ ตความเร็ วสู งเพื่ อการใช งานด าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได

คาน้ําหนัก คาคะแนน
5

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

2
2
2
2

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลรวมคะแนนที่ได

คาน้ําหนัก คาคะแนน
6

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 30
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
2
การสอน
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
3
งานสรางสรรค งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

24
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ
(รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี
(รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

รอยละ

สวนที่ 6

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กําหนดเพิ่มเติม
(ถามี)
คําอธิบาย
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ
ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษาตามผลการประเมิน คุณภาพภายนอก มาศึก ษา
วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสูงขึ้น โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด
ดังนี้
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
๑.๑ ดานความรู
๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๒.3 ดานการบริหารจัดการ
๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย

ภาคผนวก
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด
ปการศึกษา ……..

วิทยาลัย..............................
อาชีวศึกษาจังหวัด........................

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัย.....................................
ปการศึกษา ..........
ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดของ
วิทยาลัย......................................... ปการศึกษา .......... ปรากฏผลดังนี้
1. สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 ผลการจั ดระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6

การจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
การติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การดําเนินการ
 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ ปนไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
 มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
 มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
 มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลนเชิงปริมาณ
และคุณภาพผานเว็บไซต www.vesar.org ใหครบถวน
 มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินในระบบออนไลน
ผานเว็บไซต www.vesar.org
 มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลนผานเว็บไซต
www.vesar.org โดยนําเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
และประเด็นการประเมิน
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2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
โดยภาพรวม จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ............. (รอยละ .............)
โดยมีผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มีคุณภาพอยูในระดับ ............
(รอยละ .............) เมื่อจําแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ............
(รอยละ .............)
จุดเดน
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ............ (รอยละ .............) เมื่อจําแนกเปน
ประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
จุดเดน
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
เมื่อจําแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับ ............ (รอยละ .............)
2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ............
(รอยละ .............)
จุดเดน
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ของวิทยาลัย................................ ปการศึกษา ............
มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน

รอยละ

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ลงชื่อ .........................................
(................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

