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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ
สถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบดวย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.2 จุดเดน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ไดแก
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
4.2 วัตถุประสงค
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
4.5 ผลการดําเนินงาน
4.6 ประโยชนที่ไดรับ

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก
2.1.1 ที่ตั้ง
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
2.1.2 การจัดการศึกษา
2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.
2.3 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ไดแก
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา
2.3.3 ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
2.3.4 ดานอาคารสถานที่
2.3.5 ดานงบประมาณ
2.3.6 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
2.4 ปรัชญาอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.5 วสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแกรางวัลและผลงานของสถานศึกษาปการศึกษาที่จัดทํารายงานผล การ
ประเมินตนเอง
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน

สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให ส ถานศึ ก ษาระบุ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาซึ่ ง เป น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมิน เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 5 ดาน
25 ขอประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย 3 ดาน 7 ขอประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย 2 ขอการประเมิน ดังนี้
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 6๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

การประเมิน
รอ ยละของผู เรี ย นที่ ผา นการประเมิ น มาตรฐานวิช าชี พ ในครั้ ง แรกเทีย บกั บ ผูเ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

อาชีวศึกษากําหนด
โครงการสรางหลักสูตร

จํานวนผูเรียนปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้ แรก
จํานวนผูเรียนปวช.3 และ ปวส.2 ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักคณะกรรมการการ
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสรางหลักสูตร
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00
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1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
คําอธิบาย จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้

การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกั บผูเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตัง้ แตคาคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
จํานวนผูเรียนปวช.และ ปวส.ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสรางหลักสูตร
2) จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงการ
สรางหลักสูตร
3) จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป
4) จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป
5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00
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1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งประกอบดวย 2 ขอการ
ประเมิน ดังนี้

1.2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการสง เสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒ นาผูประกอบการและการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระของศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ปรากฏผลการประเมิ น ศู น ย บ ม เพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือเทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิ ส ระ หรื อ มี ผ ลการประเมิ น ศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารประเมิ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
การคํานวณ

รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2) จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
3) จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
4) ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4
ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
รอยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
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1.2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลงานจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
1) สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา
2) ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3) ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4) ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5) ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ

1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย
2) การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือ
องคกรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่จัด
ขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ
การตรวจสอบขอมูล
1) สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2) ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1
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1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 3 ขอการประเมิน ดังนี้
1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒ นาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถ
สําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส.ที่สําเร็จการศึกษาของรุน
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส.แรกเขาของรุนทีส่ ําเร็จการศึกษา

× 1๐๐

การตรวจสอบขอมูล
1) กระบวนการดูแลแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน
2) จํานวนผูเรียนระดับ ชั้น ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
3) จํานวนผูเรียนระดับ ชั้น ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
4) จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
5) จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
6) ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

1.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
คําอธิบาย ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปน
คนดี แสดงออกทั้ง ดานจิตใจและพฤติ กรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความเชื่อสัตย และการเสียสละเพื่ อ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจ
ในความเปน ไทย เห็น คุณคาและรวมพัฒ นาภูมิปญ ญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง ประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 6๐ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน
ไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผูเรียนรอยละ 6๐-69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ ื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการ
ประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
ใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผูเรียนรอยละ ๗๐-79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการ
ประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด
4. ผูเรียนรอยละ 80-๘9.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการ
ประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการ
ประเมินผลกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ
การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย
ความรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย แ ละเสี ย สละส ว นรวม มี ค วามเป น ประชาธิ ป ไตย ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งเป น
กัลยาณมิต ร มี ภาวะผูนํ า กล าแสดงออก ภูมิใ จในความเปน ไทย เห็ นคุณ คาและรว มพัฒ นาภู มิปญ ญาไทย มี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
4) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

1.3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ ศึ กษาต อ เทีย บกั บ ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส. ทั้ง หมดในป
การศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผาน
มา
4) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มี
งานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
5) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผาน
มาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
6) มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00
หมายเหตุ
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1) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวย 4 ดาน 14 ขอประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาให ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น ชุ ม ชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 2 ขอประเมิน ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

การปรับปรุงหลักสูตร

การประเมิน
1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือ

2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมี สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

หลักสูตร
สถานศึกษา

การตรวจสอบขอมูล
1) ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
2) การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

3) มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน
4) มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
๑) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๒) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้ง วัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมิน ผลการเรียนของแตละหลักสูตร สง เสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ซึ่งประกอบดวย 6 ขอประเมิน ดังนี้

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ

การประเมิน
1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่

2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ กิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบขอมูล
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรูมการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายเชน PjBL/ Active Learning เปนตน
4) แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
การคํานวณ
รอยละ

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตั ิที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
=
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
การประเมิน
1) รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2) รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
3) รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4) รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
5) รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู

คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุรายวิชาที่สอน
X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู
รอยละเฉลี่ย =

สอน

100{V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3) จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่

4) จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5) จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน
6) จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนรู
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คําอธิบาย ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปน
ผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
การประเมิน
1) รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
2) รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
เปนปจจุบัน
3) รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
4) รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
5) รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน
X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
รอยละเฉลี่ย =

100{V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
3) จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน
4) จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
5) จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
6) จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00
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5
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3
2
1
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2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คําอธิบาย ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร
การประเมิน
1) รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
2) รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
3) รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
4) รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5) รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
คํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร
รอยละเฉลี่ย =

100{V+W+X+Y+Z}
5N

จัดการเรียนการสอน

การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ

5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียน
คําอธิบาย สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใช
ในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา
2) จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 50.00-59.99
นอยกวารอยละ 50.00
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2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยาบริการ สื่อ แหลง เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 5 ขอประเมิน ดังนี้
2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คํา อธิ บาย สถานศึ ก ษามี ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ตความเร็ ว สู ง สํ า หรับ บริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
ทัน
เหตุก ารณ ประหยัด เวลา บุค ลากรและงบประมาณ เกิด การเชื่ อมโยงแลกเปลี่ย นข อ มูล สารสนเทศระหว า ง
สถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
1) สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใหขอมูล
3) มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
1) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บและใชขอมูล
3) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5
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2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกใหมี
ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา
การประเมิน
1) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
3) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกตามแผนงาน
โครงการที่กําหนด
4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
1) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
2) แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน

3) การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด
4) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู
5) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1
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2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก
1.1 ระบบสงกําลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพรอมใชงาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก
ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบขอมูล
1) ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา
2) ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ

3) ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4) ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5) ระบบรักษาความปลอดภัย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ
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2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
คําอธิบาย สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและ
เพียงพอสําหรับใหบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสง เสริมการ
เรียนรู

หองสมุดอยางตอเนื่อง

การประเมิน
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือ

2) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา
คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
3) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
4) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุดไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบขอมูล
1) แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
2) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
3) จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมี
ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
4) จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา

5) จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
6) จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7) จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ
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2.3.5 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คํา อธิ บาย สถานศึ ก ษามี ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ตความเร็ ว สู ง สํ า หรับ บริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศให เกิ ดประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจั ดการสถานศึก ษา ในด านความสะดวก รวดเร็ ว ถู กต อ ง ทั น
เหตุก ารณ ประหยัด เวลา บุค ลากรและงบประมาณ เกิด การเชื่ อมโยงแลกเปลี่ย นข อ มูล สารสนเทศระหว า ง
สถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
1) สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใหขอมูล
3) มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบขอมูล
1) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล
3) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5) ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ
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2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายสํ า คั ญ ที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบดวย 1 ขอการประเมิน ดังนี้
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คําอธิบาย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน
3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบขอมูล
๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๔. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา
๕. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ 1
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มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวย 2 ดาน 4 ขอประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3 ขอการประเมิน
ดังนี้

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
คําอธิบาย ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป หรื อ
แผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

สถานศึกษา

การประเมิน
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

บริหารจัดการสถานศึกษา

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในกา
๕. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

การตรวจสอบขอมูล
๑. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๔. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๕. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนตามกฎหมายวาดวย
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึก ษาทั้ ง ในประเทศและหรือตา งประเทศ ในดานครูพิเ ศษ ครูภู มิปญ ญาทอ งถิ่น ครูผู เชี่ย วชาญ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถานประกอบการ ด า นงบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ ฯลฯ และมี ก าร
ประเมินผลการดําเนินเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบขอมูล
๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
๓. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๔. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
๖. ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1
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3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมให
ผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

กิจกรรมบริการชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
กิจกรรมจิตอาสา
สถานศึกษา

ผูเรียน
และผูเรียน
และผูเรียน
ผูเรียน
สถานศึกษา

การประเมิน
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
การตรวจสอบขอมูล
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งประกอบดวย 1 ขอประเมิน ดังนี้
3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรา งสรรค หรื องานวิ จัย ผลงานของผู เรี ยนที่ไ ด รับ รางวั ลจากการประกวดนวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมี
การนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับจังหวัด
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับภาค
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ
๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ระดับนานาชาติ

การตรวจสอบขอมูล
๑. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
๒. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงใน
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัล ชมเชย
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก
1.1.3) ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.3) ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
4.1.2) ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของ ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนา
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ

อาชีวศึกษา

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
4.1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน

ประสงค

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในปการศึกษา
ที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และปวส. ในป
การศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
2) จุดเดน
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามบริบทของสานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามบริบทของสานศึกษา
4) ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามบริบทของสานศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบุหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
พัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการ
จัดการเรียนการสอน
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน 2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
สอน

1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ

1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน 3. จํานวนครูผูสอนที่
ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรง
ใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน 5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และ
ดานอื่น ๆ
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้น
เรียน
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม
การพัฒนาวิชาชีพ 2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 3. จํานวนครูผูสอนที่นํา
ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัติกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ ตอสมรรถนะของครูผูสอน

เรียน

1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น

1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
1.2) อาคารสถานที่หองเรียน หองปฏิบัตกิ ารโรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงานที่
ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่หองเรียน
หองปฏิบัติการโรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามา
ใชบริการอาคารสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ
บํารุงรักษาและพัฒนา อยางตอเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน
1.3.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

วิทยบริการ

1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนย
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการ

1.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนย

วิทยบริการ
สถานศึกษา

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน

พื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา

1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุม

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.3) ผลสะทอน
: ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.2.4 ดานนําโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด
การอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัตติ ามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1.) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม
การพัฒนาวิชาชีพ 2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง ตอป 3. จํานวนครูผูสอนที่นํา
ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัติกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ ยกยองการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. จุดเดน
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตร
อาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการและดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ตามบริบทของ สถานศึกษา

3. จุดที่ควรพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดาน
การจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการและดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตร
อาชีวศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการและดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ตามบริบทของ สถานศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ใน การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวม
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหาร

สวนรวม
รวมในการบริหารสถานศึกษา

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมี
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียน การสอน
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิต

อาสา

1.3.3) ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

หรืองานวิจัย

1.) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

สรางสรรค หรืองานวิจัย

1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับ ยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใช
ประโยชนหรือเผยแพร
2. จุดเดน
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือ
ใน การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
3. จุดที่ควรพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการ
สรางสังคม แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความ
รวมมือใน การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 จํานวน 3
มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

3
2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

15

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

2
3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน

3

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

2.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
2.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

2

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

2

5

2

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
คา
น้ําหนัก

ขอการประเมิน
3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม

2

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.5 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

2

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

5

2

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

6

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

5

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ําหนัก

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ําหนัก X คาคะแนน)

3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยีย่ ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)

 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.2 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รอยละ

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 –79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 –69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 –59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย

ภาคผนวก
ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ
ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใชอางอิง

ภาคผนวก ก
แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report : SAR )
ปการศึกษา 2562

