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สวนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง           
ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
ประกอบดวย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์   
1.2 จุดเดน   
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสถานประกอบการ 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) ไดแก  

4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
4.2 วัตถุประสงค 
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 
4.4 วิธีการดําเนินงาน 
4.5 ผลการดําเนินงาน 
4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

๒.๑  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก  
       2.1.1  ท่ีตั้ง            
       2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป          
       2.1.2  การจัดการศึกษา            
       2.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา                       
 

๒.๒  แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…… 
. 

๒.๓  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ไดแก  
       2.3.1  ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
       2.3.2  ดานบุคลากรของสถานศึกษา   
       2.3.3  ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   
       2.3.4  ดานอาคารสถานท่ี   
       2.3.5  ดานงบประมาณ  
       2.3.6  ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

๒.๔  ปรัชญา  อัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒.๕  วสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..........................……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒.๖  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานผล           
การประเมินตนเอง  
       2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา          
       2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา        
       2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        1.1  ดานความรู 
          ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
         1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
          1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 1.4  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
   
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
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สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัด      
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใชหลักสูต รฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล อง กับความต องการของผู เ รี ยน  ชุมชน                       
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
       2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
       2.3  ดานการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ      
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
        2.5  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
               
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
         สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ     
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
        3.2  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
          สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
        3.3  (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐานท่ี ๔ (ถาสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม)....................................................................   



สวนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

     1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
1.1.2) เชิงคุณภาพ   :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
1.1.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 

 ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดแูลและแนะแนวผูเรียน  
     1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

                                     1.2.1) เชิงปริมาณ   :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปน 
           ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ 
                              หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                     1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

1.2.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
   ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
   ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     1.3.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                งานวิจัย 
                                     1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     1.3.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                         ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
  เผยแพร 
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     1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    1.4.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
                                    1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

 ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
     1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

 1.5.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                    1.5.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                    1.5.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

 ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

                                    1.6.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    1.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    1.6.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                        ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

     1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
            1.7.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                       มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      1.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ      
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    1.7.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
 ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                      ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     1.8) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
            1.8.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ...................................................... 
      1.8.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ...................................................... 
      1.8.3) ผลสะทอน   : ระบุ...................................................... 
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    2) ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

     2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
 2.1.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
        ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  
     2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

                                    2.2.1) เชิงปริมาณ     :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปน 
            ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                  2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ 
                               หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                    2.2.2) เชิงคุณภาพ     :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

      2.2.3) ผลสะทอน      :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
     ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
     ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

     2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     2.3.1) เชิงปริมาณ    :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                 งานวิจัย 
                                     2.3.2) เชิงคุณภาพ   :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                 งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     2.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                          ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
       งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
                 เผยแพร 

     2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    2.4.1) เชิงปริมาณ    :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

      2.4.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
            2.4.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                   ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน      
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    2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
            2.5.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

                                     2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                     2.5.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                 ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                                    2.6.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    2.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                               ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    2.6.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                       ยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
              ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                   2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

            2.7.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                       มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      2.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ    
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    2.7.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                 ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
     มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                       ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
     2.8) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
            2.8.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ...................................................... 
      2.8.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ...................................................... 
      2.8.3) ผลสะทอน   : ระบุ...................................................... 
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        3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์      
ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ        
ท่ีพึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

     3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
      3.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
      3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
      3.1.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
      ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน  
     3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
      3.2.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค

      3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
                                        หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. 
      3.2.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
      ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม   
      จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                                    3.3.1) เชิงปริมาณ  :  1. จาํนวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ 
                            หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
               2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ 
                             การประกอบอาชีพอิสระ 
                                    3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

      3.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
  ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน 
  ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

     3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     3.4.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
                งานวิจัย 
                                     3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
                งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                     3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                         ยอมรับยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
                เผยแพร 
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     3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                    3.5.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

      3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
            3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                  ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน      
     3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
            3.6.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

                                     3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                                     3.6.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                   ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                                    3.7.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                 ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                    3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                                ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                                    3.7.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                        ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
               ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                   3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

            3.8.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา  
                                        มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
                                        ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
      3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 

ท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ 
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

                                    3.8.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                  ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา 
      มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                        ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                                    3.9.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

      3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
                                    3.9.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
    3.10) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

            2.8.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ...................................................... 
      2.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ระบุ...................................................... 
      2.8.3) ผลสะทอน   :  ระบุ...................................................... 

๔.๑.2 จุดเดน  
     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.๑.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา        

ท่ีพึงประสงคดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    
ตามบริบทของสถานศึกษา   
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๔.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

                   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
               ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

                     1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                 สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

         1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม      

                         1.2.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
      สมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

 หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
      สมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

           หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                 สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน 
                         ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือ 
      กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม      
                  1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
      1.3.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
      1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ 

          ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                  1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน        

การจัดการเรียนการสอน      
                         1.4.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน 
                                                    ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
      1.4.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                                                    ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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        1.4.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
       คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ           
                                                      และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน      

         1.5) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
       1.5.1) เชิงปริมาณ   : ระบุ................................................................ 
       1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ................................................................ 
       1.5.3) ผลสะทอน   : ระบุ................................................................ 

    2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด 
การอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้   

     2.๑) การจัดการเรียนการสอน 
      2.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

                                                               2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                                                               3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
                                                                   ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
                                                               4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง    

                                                 การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
    5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ 

                                                        แกปญหาการจัดการเรียนรู 
      2.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      2.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
     ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    2.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

                                                               2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน 

                                                                   และรายวิชาเปนปจจุบัน 

                                                               3. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี 

                                                                   บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

                                                               4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจ 

                                                                   ในการเรียน 

                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน 
                                                        และดานอ่ืน ๆ 
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                 2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
       2.2.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
        ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 

     2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
       2.3.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                      ในการจัดการเรียนการสอน 
       2.3.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต 
                                                      ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
       2.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
       ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัด 

  การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
         2.4) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

       2.4.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ................................................................ 
       2.4.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ................................................................ 
       2.4.3) ผลสะทอน  : ระบุ................................................................ 

  3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

   3.๑) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      3.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม 

                                                                    การพัฒนาวิชาชีพ 
                                                                2. จาํนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  
                                                                    12 ชั่วโมงตอป 
                                                                3. จาํนวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                    วชิาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                4. จาํนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                    วชิาชีพ 

                                                     5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                         การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
      3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      3.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
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3.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       3.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
                 3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       3.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
       การบริหารสถานศึกษา 

  3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       3.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ 
                                                      ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
                3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
                                                      สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      3.3.3) ผลสะทอน    :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                          สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

  3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                     2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
               3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
               การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      3.5.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
               การจัดการเรียนการสอน 
               3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                    การสอน 
      3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ 

     ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
   3.6) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

      3.6.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานท่ีไดรับ 
     การพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
               3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
                                                    โรงฝกงานหรืองานฟารม  
      3.6.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของเขามาใชบริการ 

                               อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  
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  3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
      3.7.1) เชิงปริมาณ  :  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา   

            การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ  
            ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนา 
            อยางตอเนื่อง  

      3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      3.7.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
      3.8.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
                         3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

     3.8.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอของผูใชบริการท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

      3.9.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 
                                                    และสถานศึกษา 
      3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช 
                                                     งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      3.9.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

              เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      3.10.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                       ในการจัดการเรียนการสอน 
      3.10.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
     3.10.3) ผลสะทอน  :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                            เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

               3.11) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
      3.11.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ.......................................................... 
      3.11.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ.......................................................... 
      3.11.3) ผลสะทอน  : ระบุ.......................................................... 
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  4) ดานนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัด               
การอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

  4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                     2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
               4.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
               การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      4.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร 
               เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
               4.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                     การสอน 
      4.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 

     การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
       4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                   4.3.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

     4.3.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชมุชนและจิตอาสา  
                                   4.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
       4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      4.4.1) เชิงปริมาณ   :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 
                                                     และสถานศึกษา 
      4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช 
                                                    งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      4.4.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

              เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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       4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
      4.5.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                                     ในการจดัการเรยีนการสอน 
      4.5.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว 
                                                     สูงในการจัดการเรียนการสอน 

     4.5.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
                                           เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
        4.6) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

      4.6.1) เชิงปริมาณ  : ระบุ.......................................................... 
      4.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ.......................................................... 
      4.6.3) ผลสะทอน  : ระบุ.......................................................... 

 
๔.2.2 จุดเดน  

     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา            
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา  

๔.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการจัด   

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา  
๔.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา   
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา   

๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
     ๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์ 

    1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน       
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
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    1.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม 

                                                                   การพัฒนาวิชาชีพ 
                                                               2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  
                                                                   12 ชั่วโมงตอป 
                                                               3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                   วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                                                               4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
                                                                   วิชาชีพ 

                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 
                                                        การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
      1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      1.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอสมรรถนะของครูผูสอน 

    1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
                1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
      1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 
      การบริหารสถานศึกษา 

    1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      1.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ 
                                                     ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  

                                   1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
                                                               สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   

      1.3.3) ผลสะทอน   :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                         สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

    1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      1.4.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
               การจัดการเรียนการสอน 
               1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
                                                     การสอน 
      1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ 
      ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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    1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                    1.5.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

      1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจติอาสา  
                                    1.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 

                                  ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
       1.6) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 

      1.6.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ.................................................... 
      1.6.2) เชิงคุณภาพ : ระบุ....................................................  

              1.6.3) ผลสะทอน  :  ระบุ.................................................... 
 

   2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน   
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

    2.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                    2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ 
               งานวิจัย 
                                    2.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
              งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                                    2.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                       ยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
    งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ 
              เผยแพร 

    2.2) การจัดการเรียนการสอน 
     2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

                                                               2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                                                               3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
                                                                   ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
                                                               4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง    

                                                 การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
                                                    5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ 
                                                        แกปญหาการจัดการเรียนรู 
      2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      2.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
      ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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        2.3) อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด (ถามี) 
      2.3.1) เชิงปริมาณ  :  ระบุ.................................................... 
      2.3.2) เชิงคุณภาพ  : ระบุ....................................................  

               2.3.3) ผลสะทอน  :  ระบุ.................................................... 
๔.3.2 จุดเดน  

     ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือใน       
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   

๔.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     ใหสถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   
                ๔.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือใน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 

 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม  
       สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5  ดาน 25 ขอ
การประเมิน  ดังนี้ 
      5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
               การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ        
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

               
ขอที่ 

  
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คานํ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนัก × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน    2  
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค    2  
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ   
  3  

4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  3  

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ    2  
6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี   20  
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
  3  

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา   15  
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =        ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
250 

 …….x 100 
     250 
= ……...... 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
    ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                 
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
อยางเปนระบบ 

  2  

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  3  

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู      
การปฏิบัติ 

  2  

 2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู       
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

  3  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

50 
 ..........x 100 
    50 
= ……………... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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     5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู    ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว  ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ครผููสอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน   5  
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   3  
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   2  

2. ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   5  

 2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

100 
 ......x 100 
    100 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.1.4 ดานการมีสวนรวม 
             สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีไดจาก
การประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   6  
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   2  
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ......x 100 
     50 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.1.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  2  

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   2  
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   2  
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  2  

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ….........x 100 
50 

= ……………… 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
     สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน 
                

ท่ี 
  

ดานการประเมิน คาน้ําหนัก 
 (100) 

คะแนน 
ท่ีไดจากการประเมิน

แตละดาน 

 
รอยละของคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดาน x นํ้าหนักคะแนนของดาน) 

คะแนนรวมของดาน 

 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50  ………….. x 50 
      250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10  ………….. x 10 
      50 

3 ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

20  ………….. x 20 
      100 

4 การมีสวนรวม 10  ………….. x 10 
      50 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10  ………….. x 10 
      50 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม   
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี              (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

              กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 
 
 

 

 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 
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5.2 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
      สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 21 ขอการประเมิน ดังนี้ 
              5.2.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
                        การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน    10  
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    10  
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ   
  5  

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ    5  
5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา   20  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 1  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

250 
 .........x 100 
     250 
= ..……......... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)                 
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.2.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
อยางเปนระบบ 

  2  

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  3  

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
สูการปฏิบัต ิ 

  2  

 2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

  3  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

50 
 ..........x 100 
    50 
= ……………... 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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     5.2.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย     
ท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
 

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ครผููสอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน   5  
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   3  
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   2  

2. ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   5  

 2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 

100 
 ......x 100 
    100 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.2.4 ดานการมีสวนรวม 
             สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
                

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   5  
2 การบริการชุมชนและจิตอาสา   5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ......x 100 
     50 
= …………… 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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    5.2.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 
               

ขอท่ี 
  

รายการประเมิน ผลการประเมิน คาน้ําหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

(คาน้ําหนกั × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  2  

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   2  
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   2  
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  2  

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5  =  ผลรวมคะแนนท่ีได x 100 
50 

 ….........x 100 
50 

= ……………… 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)             
    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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      5.2.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
      สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน 
                

 
ท่ี 

  

 
ดานการประเมิน 

 
คาน้ําหนัก 
 (100) 

 

ท่ีไดจากการ 
ประเมินแตละดาน 

 
รอยละของคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดาน x นํ้าหนักคะแนนของดาน) 

คะแนนรวมของดาน 

 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50  ………….. x 50 
      250 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

10  ………….. x 10 
      50 

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20  ………….. x 20 
      100 

4 การมีสวนรวม 10  ………….. x 10 
      50 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10  ………….. x 10 
      50 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม   
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม     (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

 ดีเลิศ          (รอยละ 70.00 – 79.99) 

 ดี              (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99) 

              กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 
 
 

 

 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 

=……………….. 



สวนที่ 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 

ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายใน         
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ภาคผนวก 
 

               ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
         ข. รางวัลท่ีสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
               ค. เอกสาร หลักฐาน ท่ีใชอางอิง 

                



ภาคผนวก ก 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 



 

 

 

 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) 

ปการศึกษา.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัย................................................................... 

อาชีวศึกษาจังหวัด...................................................... 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 



บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

ของวิทยาลัย......................................... 
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2. ผลการประเมินตนเอง
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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