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คำนำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบการประก ันค ุณภาพภายใน และระบบการประก ันค ุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘                 
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา               
มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน      
ผลการดำเนินงานการจัดการศกึษาของแผนกวิชา................วิทยาลัยเทคนคินครโคราช ปีการศึกษา 256๕  
ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาและตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561 
รวมทั้งสรุปผลการประเมินเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของแผนกวิชา 

แผนกวิชา..............................ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทำให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประสบผลสำเร็จ  ดังรายละเอียดในรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในที่ได้จัดทำขึ้น แสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา........................................... 
 
 
 
 
                                                                                แผนกวิชา................................... 
                                                                                  วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสีมา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น 
จุดที ่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนา พร้อมทั ้งผลการปฏิบัติงาน ที ่เป็นแบบอย่างที ่ดี        
(Best Practice) ปรากฏดังนี้ 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ ์
          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 จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

- เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาในรอบปีที่ผ่านมา 

- การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

- การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ 

ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของแผนกวิชา 
 

สภาพทั่วไปของแผนกวิชา 

๑. ที่ตั้งของแผนกวิชา................................................. 
๑.๑  สถานทีต่ั้งแผนกวิชา...........................................ตั้งอยู่ที่อาคาร........................... 

            ภายในวิทยาลยัเทคนิคนครโคราช 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  สภาพแวดล้อม, สภาพห้องเรียน, ห้องฝึกปฏิบัติ 
 

       มีห้องเรียนทฤษฎี  จำนวน .................... ห้อง 
       ห้องฝึกปฏิบัต ิ  จำนวน .....................ห้อง 

 
 
 

 
 
 
 

๑.๓  เครื่องมอื, อุปกรณ,์ เครื่องจักร, สื่อการเรียน การสอนที่ใช้ในการเรยีนการสอน 
                  แผนกวิชา................................. ได้มีการจัดการเตรียมเครือ่งมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร สื่อการ
เรียน การสอนให้พร้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลพื้นฐานของแผนกวิชา 
 

2. ข้อมูลครขูองแผนกวิชา 

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

 
ชื่อ – สกุล 

 
 
 
 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ำ 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ำ
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

         - 
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 

รวมทั้งหมด         - 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .๑.  โครงสร้างการบริหารแผนกวิชา........................................................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            
         
           

            
 

                       

                                                                       
            
         
           

             
 

            
         
           

            
 

            
         
           

                
 

            
         
           

           
 

            
         
           

            
 

            
         
           

            
 

            
         
           

                   
 



 

 

 

  2.๒  จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นปี (ข้อมูล...........................................)  
 

    ระดับการศึกษา 
ชั้นปี 

จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน) ระบบปกติ ระบบทวิภาค ี

ปวช. ๑    

ปวช. ๒    

ปวช. ๓    

รวม ปวช.    

ปวส. ๑    

ปวส. ๒    

รวม ปวส.    

รวมทั้ง ปวช และ ปวส.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

 

       2.3  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๕ 
 
 

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 

 

ลำดับที ่ 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 
 

       รวมงบประมาณแผนกวชิา......................................................บาท 
 
 



 

 

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

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

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

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

2.๗ เกียรติประวัติของแผนกวิชา ได้แก่ รางวัลและผลงานของแผนกวิชา ครู และผู ้เร ียน ซึ ่งเป็น              
ที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 
      2.๗.1 ปีการศึกษา 256๕  
               2.๗.1.1 รางวัลและผลงานของแผนกวิชา 
        1) ระดับชาต ิ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 

        2) ระดับภาค 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
        3) ระดับจังหวัด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
        4) ระดับสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
                 2.๗.1.2 รางวัลและผลงานของคร ู
         1) ระดับชาต ิ
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

 หมายเหตุ  เอกสารประกอบที่ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 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     ึ       ์ 
 วิทยาลัยสารพัดชา่งนครราชสีมาจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาให้มีความรู้     
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแตล่ะระดับการศึกษา  และมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ  ดังนี ้
  

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

 
ข       ณ  
 ความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ดา้นความรู้  มีคา่เฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไป 
 
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนภายใน  ๑  ปี 
           ๒.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating  Scale)  ๑ – ๕  เพื่อเก็บข้อมูล 
 ๓. สำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากบุคคล  หน่วยงาน     
สถานประกอบการ หรือสถานที่ศึกษาต่อ 
 ๔.  มีข้อมูลตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจผูส้ำเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 

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



 

 

ข       ณ  
 ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศกึษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  
ร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไป 
 
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนภายใน  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    มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       ษณ์ หมายถึง คุณลักษณะชองผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา  
ได้แก่ จิตบริการ 
   ณธ         ษณ์ หมายถึง คุณธรรมตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่        
ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความมีวินัย 
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 ความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
  
    ำเ       
 ๑.  จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนภายใน ๑ ปี   
 ๒.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า   
(Rating  Scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ๓.  มีการสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 ๔.  มีข้อมูลตอบกลับ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



 

 

    ฐ       ๒                ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดชา่งนครราชสีมามีครูที่มคีุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด       
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากร
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเรจ็ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  
๒.๑.                   ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ถ       บ    หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

       หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
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 ๑. หลักสูตร ปวช.และ ปวส ทีพ่ัฒนาจำนวน ๓ รายวิชา/ ๓ ปี 
 ๒. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ปรับปรุงใหม่จำนวน  ๑ รายวิชา/ปี  
 ๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดใหม่จำนวน ๑ วชิา/ ๓ ป ี
 
    ำเ       
 ๑. มีการสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 ๒. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
 ๓. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน               
สถานประกอบการ  
 ๔. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อปรับปรุง 
 

๒.๒.               เ               ศึ ษ  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
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 ของคร ูและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๓.  ร้อยละ ๑๐๐ ของครู ไดร้ับการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันคุรุพฒันา  
 ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ูจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชาที่สอน  
 ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ูจัดทำ ID Plan และมีกจิกรรม PLC 
 
    ำเ        
 ๑. กำกับ ดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงนามที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๗ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  
 ๓.  ดำเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามสถาบันคุรุพัฒนาหรือแหล่งเรียนรู้วิชาการอื่น   
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  
 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 
ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

ข       ณ  
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจ มีค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ อยูใ่นระดับ ด ี
    ำเ        
 ๑. ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
 ๒. กำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอื่น  ๆ  
ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 ๓. กำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เต็มศักยภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้เรียน และผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื ่อ แหล่งเรียนรู ้ 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 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ๑.  รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอยู่ในระดับ อยู่ในระดบั “ต้นแบบ” 
 ๒.  รายงานการดำเนินงานชองศูนย์บ่มเพาะ อยู่ในระดับ “สามดาว” 
 ๓.  รายงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ๔.  รายงานการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนไม่เกินร้อยละ ๒๐  
 ๕.  รายงานผลการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดับ “ดี”  
 ๖.  การจัดรายงานข้อมลูการจดัอันดับคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” 
    ำเ        
 ๑.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้  และเข้าใจในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 ๒.  ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงงาน 
กิจกรรม และเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 ๓.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กำหนด 



 

 

 ๔.  ผู ้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา มีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไป 
    ฐ       ๓                      เ        
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

๓.๑                 ใ                     เ        
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การ 
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ข       ณ  

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

๒. สถานประกอบการ/หน่วยงานที่รับผู้เรียนฝึกประสบการณว์ิชาชพีทั้งระดับ ปวช.และปวส.      
ไม่น้อยกว่า  ๘๐  แห่ง 
                ๓. วิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียน จำนวน  ๒  คน/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
                ๔. คร ูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมามีการแลกเปลี่ยนความรู้                                                          
และประสบการณ์ครบทกุสาขาวิชา 

 

    ำเ        
๑. มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ   

เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๒.  สร้างเครือข่ายบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ   
 ๓. ได้ร ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุนชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัด การเรียน
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 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ข       ณ  
 ๑.  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทำโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับชั้น ปวช.๓ จำนวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส.๒ จำนวน ๒ คน : ๑ ชิ้น 

๒.  ครูทุกคน จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 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 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๓. จัดประกวดและนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานทั้งหมด 
นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 ๔. นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมด 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  

การดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับ “ดี” 
 



 

 

    ำเ        
 ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 ๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 ๔. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๕. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลงานประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลำดับ
ตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ ์ จ ุดเด่น จุดที ่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
       1.1 ด้านความรู ้
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช ้
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
 

 
 

  



 

 

 มาตรฐานที่   การจัดการอาชีวศึกษา 
          2.1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      2.2 ดา้นการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
   2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 



 

 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
                    3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                    3.2  ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
                มาตรฐานที่  ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา 
               ๔.๑.  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
                            1) ผลสัมฤทธิ์ .......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                2) จดุเด่น .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จดุที่ควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 
ข้อ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 5 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม จำนวน 3 ข้อ และด้านปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
            ๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    คำอธิบาย   

แผนกวิชามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของแผนกวิชา 
 

    การประเมิน   
ร้อยละของผู้สำเร ็จการศึกษาหลักส ูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของแผนกวิชา 
 

 การคํานวณ 
 
     ร้อยละ =                                                                                       x 100 
 
 

 การตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน 
 ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของแผนกวิชา เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศกึษา  
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
 ๒. จำนวนผเูรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา 
 ๓. จำนวนผเูรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา 
 ๔. จำนวนผเูรียนระดับ ปวช. ของรนุที่สำเร็จการศึกษา 
 ๕. จำนวนผเูรียนระดับ ปวส. ของรนุที่สำเร็จการศึกษา 
 6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

  

     จํานวนผูเ้รียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สําเร็จการศึกษาของรุน 
จํานวนผูเ้รียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรนุที่สําเร็จการศึกษา 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

 

ตารางแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น (ระดับ ปวช.๓) 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ จำนวนผู้เรียน 
แรกเข้า 
(ปี       ) 

จำนวนผู้สำเร็จ 
การศึกษา 
(ปี        ) 

ร้อยละผู้สำเร็จ
การศึกษา 

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

 

ตารางแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น (ระดับ ปวส. ) 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ จำนวนผู้เรียน 
แรกเข้า 
(ปี       ) 

จำนวนผู้สำเร็จ 
การศึกษา 
(ปี        ) 

ร้อยละผู้สำเร็จ
การศึกษา 

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

รวมทั้งสิ้น     
 

แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ………………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...................ได้คา่คะแนนเท่ากับ....... 
 
 



 

 

๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 คำอธิบาย   
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดีแสดงออกทั้งดาน

จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป
นประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป
นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแห งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่
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 และสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกจิกรรม
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      
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดน 
ระดับกลุม จังหวัด 
 

 

4 

ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม      
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา         
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย              
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง      
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
 

 

5 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

การตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน 
   1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของแผนกวิชา 
   2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวมมีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผอูื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร  
มีภาวะผนูํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา และรวมพฒันาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผเูรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
   ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
   

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ

การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

     การประเมิน   
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสกูารเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ

เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพฒันาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษากําหนด 
 

     การคํานวณ 
 
 รอยละ =                                                                                               x 100 
 
   

การตรวจสอบขอมูล 
  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  2. จํานวนผูเรียนกลมุเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชพี
อิสระ 
  ๓. จํานวนผูเรียนประสบความสําเรจ็สูการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 
ดาว และระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสูก่ารเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 



 

 

เกณฑการประเมิน  
  นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
         

ผลการประเมิน 
คา 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ด ี
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 
ทีผ่่านการ

พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

จำนวนผู้เรียน 
ที่ประสบความสำเร็จ    

สู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ประสบความสำเร็จ 

สู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

 
ผลการประเมิน 

ระดับชั้น
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

     

ระดับชั้น
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

     

รวมทั้งสิ้น      

 
แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ……………………………… 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้คา่คะแนน ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยผลงานของผเูรียนไดรับรางวลัจากการประกวดนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย
ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชน
ไดจริงในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาต ิและระดับนานาชาติ 
 

     การประเมิน 
 

   ข      เ ็         ณ    (  /ไ    ) 

1 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค     
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 

 

2 

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริง
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

 

3 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้                      
ประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือได รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                    
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

 

4 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช                   
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                  
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

 

5 

ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้                 
ประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม                 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

 

 
 

     การตรวจสอบขอมูล 
     1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 
     ๒. การนํานวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศกึษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
     ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 



 

 

     หมายเหต ุ: รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
 
     เกณฑการประเมิน 
     นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑ และขอ ๕ ๕ ยอดเย่ียม 
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 รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

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

แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้คา่คะแนน...................... 
 
 

ลำดับ ชื่อผลงาน ผลการแข่งขัน 
ระดับ 

จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาต ิ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

 คําอธิบาย   
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ

เขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

   การประเมิน 
 

   ข      เ ็         ณ     (  /ไ    ) 

1 
แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ 
ในระดับสถานศึกษา 

 

2 ผเูรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชพีใน ระดับจังหวดั  

3 ผเูรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชพีใน ระดับภาค  

4 ผเูรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชพีใน ระดับชาติ  

5 ผเูรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชพีใน ระดับนานาชาติ  
    

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

   การตรวจสอบขอมูล 
   1. แผนกวิชามกีระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผเูรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี
ในการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชพี ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาต ิและระดับนานาชาติ 
   ๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชพีตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

   เกณฑการประเมิน 
   นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

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



 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพท่ีได้รับรางวัล  

 

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

แผนกวิชามีผลการประเมิน จำนวน………………………ข้อ 
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ...............ได้คา่คะแนน...................... 
  

 

ลำดับ ประเภททักษะ ผลการแข่งขัน 
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ศึก
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๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 คําอธิบาย   
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผเูรียนในระดับประกาศนียบัตร

ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส.) ช ั ้นป ที ่  2 ท ี ่ผ านการประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพในคร ั ้งแรกตามระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผู เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

     ระดับ ปวช. 
        - ดานความรตูองไดคะแนนไมตำ่กวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ผเูรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคดิเปนผผูานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพี 
 

     ระดับ ปวส. 
        - ดานความรตูองไดคะแนนไมตำ่กวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
        - ผเูรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคดิเปนผผูานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพี 
 

 การประเมิน   
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
    รอยละ =                                                                                                    x 100 
 
 

 การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
 ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 ๕. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนผูเ้รียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จํานวนผูเ้รียนปวช.3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 



 

 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
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 ียนในระดับประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) ช ั ้นป ที ่  3 และผู เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก             
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   
(องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสตูร 
จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

    การประเมิน   
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา       

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครง
สรางหลักสูตร โดยพจิารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
    รอยละ =                                                                                                x 100 
 
  

 การตรวจสอบขอมูล 
 ๑. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๒. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๓. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ทีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ๔. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
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 

 
 
 
 
 

            จํานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
จํานวนผูเ้รียนปวช. ปวส.  ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 



 

 

               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 

จำนวนผู้เรียนที ่
ได้คะแนนตั้งแต ่
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 การมีงานทําและศึกษาตอของผสูําเร็จการศึกษา 
 

 คําอธิบาย   
ผสูําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มงีานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรแูละประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวชิา สาขางานและภาพรวมของสถานศกึษา 
 
    การประเมิน   

รอยละของผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชนัสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทาํในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผสูําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ทั้งหมดในปการศึกษาที่ ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
รอยละ =                                                                                                x  100 
   

 การตรวจสอบขอมูล 
 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเรจ็การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา 
 ๓. จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา 
 ๔. จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรอืศึกษาตอ 
 5. จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรอืศึกษาตอ 
 6. มีผลการตดิตามผสูําเร็จการศึกษาที่มีงานทาํ ประกอบอาชีพอิสระหรอืศึกษาตอ 
 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
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. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาตอ่ 
           จํานวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 



 

 

ตารางแสดงข้อมูลการมงีานทําและศึกษาตอของผสูําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  ๕๖๓ 

 
หมายเหต ุ
 ๑. การมีงานทาํและศึกษาตอของผสูําเร็จการศึกษา หมายถึง การทาํงานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรอืการประกอบอาชพีอิสระ 
 ๒. สําหรับสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทาํงาน
หรือการประกอบอาชีพอสิระ ไมนับรวมการศกึษาตอ 
 
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 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
 ๑) แผนกวิชามีการศกึษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
๒) แผนกวิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเน่ือง ในการพัฒนาหรือ

การปรับปรุงหลักสูตร 
๓) แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน 

ประกอบการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชพีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 

๔) แผนกวิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 
 ๕) แผนกวิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 
การตรวจสอบขอมูล 
           1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
           ๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษา 
           ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ 

ความตองการของตลาดแรงงาน 
           ๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           ๕. มีการตดิตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
มีผลการศกึษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรบัปรุง
หลักสูตร 

 

2 
การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
แผนกวิชา 

 

3 
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ   
ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

4 มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5 มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเน่ือง  

 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕ 5 ยอดเย่ียม 
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) จํานวนวชิาแผนกวิชาจัดการเรียนการสอนจดัการเรียนการสอน 
2) จํานวนวชิาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  
 

         บข       ำ           
๑. จำนวนวิชาแผนกจดัการเรียนการสอนจดัการเรียนการสอน   
๒. จำนวนวิชาที่มีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
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 ............  
 
 
 
 
 

 

จำนวนวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

จำนวนรายวิชาของสาขางานทั้งหมด 



 

 

 .  การจัดการเรยีนรสููการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

คําอธิบาย 
แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทาํแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเป็น

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

๑) ครูผสูอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรทูี่มุงเน้น 
สมรรถนะอาชีพ 

๒) แผนการจดัการเรียนรูมีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรสููการปฏิบัติและกิจกรรมการจดั 
การเรียนรทูี่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

๔) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลย ี
การจดัการเรียนรทูี่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

๕) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

   การตรวจสอบขอมูล 
   ๑) ครูผสูอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
   ๒) แผนการจดัการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ และกิจกรรมการจดัการ

เรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
   ๔) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อเครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) แผนการจดัการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง             

ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 ครูผสูอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  

2 
แผนการจัดการเรียนรมูีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลกัษณะที่   
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 
แผนการจัดการเรียนรมูีการกาํหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ และกจิกรรมการ
จัดการเรียนรทูี่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

 

4 
แผนการจัดการเรียนรมูีการกาํหนดการใชสื่อเครือ่งมืออุปกรณและเทคโนโลยี 
การจดัการเรียนรทูี่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

5 
แผนการจัดการเรียนรมูีการกาํหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

 

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

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

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

 

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



 

 

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรสููการปฏบิัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

การคํานวณ 
 

 
 

 ร้อยละ =                                                                    x 100 
 
 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา 
2. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนสําคัญและนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน 
 

         บข       ำ           
๑. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา   
๒. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกูารปฏิบัติที่
เนนผเูรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน 

  

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
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 ............  
 
 
 
 
 
 

จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรสูู่การปฏบิัติที่เนนผเูรียนเปนสําคัญ ู
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา 



 

 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๓.๑ ครูผูสอน 
 แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความร ูความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครู ผสูอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจดั 
การชั้นเรียน และการพฒันาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
       ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
 ครูผสูอนมีคุณวุฒิการศกึษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรดูวยเทคนิควธิีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา 
แหล่งเรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนร ู
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 ๒. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจดัการเรียนรูครบทุกรายวชิาที่สอน 
 ๓. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรยีนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๕. รอยละของครูผูสอนที่ทําวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจดัการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนร ู
 การคํานวณ 
 กําหนดให 
      N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด 
      V = จาํนวนครูผสูอนที่มีคุณวุฒิทางการศกึษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
      W = จํานวนครูผสูอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
      X = จํานวนครูผสูอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      Y = จํานวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี ทางการศกึษา และแหลง เรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
      Z = จํานวนครูผสูอนที่ทําวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจดัการเรียนรแูละแกปญหาการจัดการเรียนร ู
 

  รอยละเฉลีย่ = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
 การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผสูอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 3. จํานวนครูผสูอนที่มีแผนการจดัการเรียนรูที่เนนผเูรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน 
 4. จํานวนครูผสูอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรดูวยเทคนิควิธกีารสอน           
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



 

 

 5. จํานวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ 
จัดการเรียนการสอน 
 6. จํานวนครูผสูอนที่ครูทาํวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรแูละแกปญหาการจัดการเรียนร ู
 

การตรวจสอบข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา   

2. จํานวนครูผสูอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   

3. จํานวนครูผสูอนที่มีแผนการจดัการเรียนรูที่เนนผเูรียนเปนสําคัญทุก
รายวชิาที่สอน 

  

4. จํานวนครูผสูอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูด
วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มกีารวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง         

  

5. จํานวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล
งเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

  

6. จํานวนครูผสูอนที่ครทูําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

       

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

 

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



 

 

3.๑.  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 คําอธิบาย 
 ครูผสูอนมีการจัดทําขอมูลผเูรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั้นเรียน
และรายวิชาใชเทคนิควิธกีารบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนร ู  เปนผเูสริมแรงให
ผูเรียนมีความมงุมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบคุคลดานการเรียน และดานอื่น ๆ 
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทาํขอมูลผเูรียนเปนรายบุคคล 
 ๒. รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 ๓. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนร ู
 ๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมงุมั่นตั้งใจในการเรียน 
 ๕. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผเูรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 
 การคํานวณ 
 กําหนดให 
   N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด 
   V = จํานวนครูผสูอนที่จัดทําขอมูลผเูรียนเปนรายบุคคล 
   W = จาํนวนครูผสูอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
   X = จาํนวนครูผสูอนทีใ่ชเทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนร ู
   Y = จํานวนครูผสูอนที่ใชวิธกีารเสริมแรงใหผูเรียนมีความมงุมั่นตั้งใจในการเรียน 
   Z = จาํนวนครผูสูอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
  รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
 การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 3. จํานวนครูผสูอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 4. จํานวนครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนร ู
 5. จํานวนครูผสูอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผเูรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
 6. จํานวนครูผสูอนที่ดูแลชวยเหลือผเูรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 
 

         บข       ำ           
๑. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา   
๒. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําขอมูลผเูรียนเปนรายบุคคล   
๓. จํานวนครูผสูอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั้นเรียนและ
รายวชิาเปนปจจุบัน 

  

๔. จํานวนครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนร ู

  



 

 

๕. จํานวนครูผสูอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน 

  

๖. จํานวนครูผสูอนที่ดูแลชวยเหลือผเูรียนรายบุคคลดานการเรียนและ 
ดานอื่น ๆ 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

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

 

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



 

 

  ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
 ครูผสูอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชพี มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจดัการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชพี ผลงาน หรอืนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 
 การประเมิน 
 ๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทาํแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชพี 
 ๒. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
 ๓. รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจดัการ
เรียนการสอน 
 ๔. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ 
 ๕. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร 
 การคํานวณ 
  กําหนดให 
      N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด 
      V = จาํนวนครูผสูอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
      W = จํานวนครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
      X = จํานวนครูผสูอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน                                                                                                                          

     Y = จํานวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี 
      Z = จํานวนครูผสูอนที่มีนวัตกรรมจากการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร 
 
  รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
  การตรวจสอบขอมูล 
 1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา 
 2. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวชิาชีพ 
 3. จํานวนครูผสูอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชัว่โมงตอป 
 4. จํานวนครูผสูอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจดัการเรียน           
การสอน 
 5. จํานวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 6. จํานวนครูผสูอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 
หรือเผยแพร 
 



 

 

  
การตรวจสอบข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. จํานวนครูผสูอนทั้งหมดของแผนกวิชา   
2. จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวชิาชีพ   
3. จํานวนครูผสูอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชัว่โมงตอป   
4. จํานวนครูผสูอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจดัการเรียนการสอน 

  

5. จํานวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   
6. จํานวนครูผสูอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชพีที่ไดรับการยอมรบั หรือเผยแพร 

  

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4 ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3 ด ี
รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ 1 กําลังพัฒนา 

 

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

 

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



 

 

๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อนี้แผนกวิชาไม่ต้องดำเนินการ) 
ด้านที่ 4 ด้านการมีสว่นร่วม 
            4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

คำอธิบาย  
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษาจึงไดจัดทาํแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษา และสถานประกอบการนาํไปใชเปนแนวทางในการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การประเมิน   
การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ข้อ
ท่ี 

การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
          1.1  การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาครีวมกับสถานศึกษา 
          1.2  การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

2 ขัน้ที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          2.1  จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรยีนในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี        
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ   
          2.2  ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  

 

3 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          3.1 คดัเลือกผเูขาเรียน 
          3.2 ทาํสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผปูกครอง 
          3.3 จัดทาํแผนการจดัการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
          3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

 

4 
 
 

ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1 การนิเทศการจดัการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
          4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชพี 

 
 
 

5 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          5.1 การสาํเร็จการศกึษาผเูรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี
          5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี 
        5.3 การสรุปผลการดาํเนินงานและรายงานประจําปในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

 



 

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ความพรอมในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีของแผนกวิชา 
2. การวางแผนในการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 

 3. การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของแผนกวิชา 
 4. การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคขีองแผนกวิชา 
 5. การสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา 
 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5 ๕ ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4 ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3 ๓ ด ี
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2 ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามข้ันตอนที่ 1 ๑ กําลังพัฒนา 

 

สถานศึกษามีผลการประเมิน  ตั้งแต่ขั้นตอนที่  ................. 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  .............  ได้คะแนน   ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 
 

คำอธิบาย  
 แผนกวิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการอาชีวศึกษาทั้ง

ในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครผููเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

การประเมิน   
 

ข้อท่ี การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจดัการอาชวีศึกษาทั้ง
ในประเทศและหรือตางประเทศ  

 

2 แผนกวิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 

3 แผนกวิชามีการจดัใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผทูรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผเูรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

4 แผนกวิชามีการระดมทรพัยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศกึษา วัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวตัถุประสงคของการ
ระดมทรพัยากรอยางเปนรูปธรรม 

 

5 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ 
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ

และหรือตางประเทศ 
 2. เครือขายความรวมมอืในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 
 4. จํานวนครูที่จดัใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผเูชี่ยวชาญ ผทูรงคุณวฒุิในสถานประกอบการ 
ทั้ง่ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผเูรียน 
 5. ผลการระดมทรพัยากรของสถานศึกษา 
 6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

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

 

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



 

 

4.3  การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 
 

คำอธิบาย   
แผนกวิชามีการบริหารจดัการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชพี และจติ

อาสาโดยการมีสวนรวมของผบูริหาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเรียน และสงเสริมใหผเูรียนเปนผมูี
จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

การประเมิน   
 

ข้อท่ี การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 แผนกวิชาจดักิจกรรมใหผบูริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
ชุมชน 

 

2 แผนกวิชาจดักิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 

3 แผนกวิชาจดักิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาชพี 

 

4 แผนกวิชาจดักิจกรรมใหผบูริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  
5 แผนกวิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผเูรียน 
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผบูริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผเูรียน 
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชพีของผูบรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ ๕ ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ ๓ ด ี
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   
สถานศึกษาดําเนินการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  หอง

ปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผเูรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจดัการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน   
 

ข้อท่ี การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

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

 

2 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน     
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนร ูโรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผเูรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

 

3 แผนกวิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนร ูโรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการทีก่ําหนด 

 

4 แผนกวิชาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
รูโรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 

5 แผนกวิชาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 

 

 
การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
 1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
 2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ 
ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
รูโรงฝกงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด 
 4. สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนร ูโรงฝกงาน  
และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจดัการเรียนรู 
 5. สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนร ูโรงฝกงาน  
และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ด ี
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

แผนกวิชามีผลการประเมิน  ตามข้อ  .........................   
แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ  .............  ได้คา่คะแนน   ............. 
 

5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

คำอธิบาย   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ 

การสื่อสาร รวมทั้งการจดัระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออาํนวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผเูรียน หรือผใูชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน   
 

ข้อท่ี การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

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

 

2 แผนกวิชามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ  
3 แผนกวิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ำ ระบบกําจดัขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของแผนกวิชา 
 

4 แผนกวิชามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5 แผนกวิชามีระบบรักษาความปลอดภัย  

 

การตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน 
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 

 2. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
 3. ถนน ชองทางเดิน หรอืระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกบับริบทของสถานศึกษา 

  



 

 

4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมยั สะดวก รวดเรว็ 
 5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ด ี
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

 

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

คำอธิบาย   
สถานศึกษามีแหลงเรียนรู  และศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ 

สําหรับให ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู 

การประเมิน   
 

ข้อท่ี การประเมิน ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง          
ตอเน่ือง 

- 

2 สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

- 

3 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผเูรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

- 

4 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรอืหองสมุดไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของผเูรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผใูชบริการ 

- 

5 มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อปุกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัด               
การเรียนการสอน 

- 

 

 
 
 



 

 

การตรวจสอบข้อมูล  
 1. แผนงาน โครงการพฒันาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศกึษา คนควาของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผเูรียน หรือผสูนใจ 
  3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผเูรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ 
  4. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  5. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
  6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 
  7. จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 
เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ 3 ด ี
มีผลการประเมิน  2  ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ 1 กําลังพัฒนา 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 6 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา 

 

 แผนกวิชามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของแผนกวิชา ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                ลงชื่อ ............................................................. 
                                (..........................................................) 
                หวัหน้าแผนกวิชา .......................................... 
 
 
 
 



 

 

    เ ็ ข                    ณภ         ฐ     ศึ ษ  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                    
 ลงชื่อ.................................................. 
                           (นางปรวรรณ  ทองภู) 
                    หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
    เ ็ ข         ำ      ฝ่                       
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                             ลงชื่อ...................................................... 
                           (นายฉัตรทอง  ใสแสง) 
                     รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
 
    เ ็ ข      ำ       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
................................................ 
                            
 (นายสุดชาย  บุตรแสนล)ี 
          ผู้อำนวยการวิทยาลยัเทคนิคนครโคราช 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
(สำเนา) 

เอกสาร/หลักฐานร่องรอย/ภาพการดำเนินงาน 
ประกอบรายงานตนเอง (Self  Assessment Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 


