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รายงานผลการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินและติดตามตรวจสอบ
ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ผลประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม รอยละ
94.89
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ผลประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม รอยละ 95.61
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม รอยละ 100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม รอยละ 95.80
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม
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การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประเด็นการประเมินและติดตามตรวจสอบ
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
2.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกจำนวน 421 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียน ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกรอยละ 93.76
1.1.3) ผลการวิเคราะห : จากขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวามีผูเรียนระ
ดับปวช. ชั้นปที่ 3 จำนวน 238 คน สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 223
คน คิดเปนรอยละ 93.69 - มีผูเรียนระดับปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน 211 คน สอบผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 88.62 - ในภาพรวมจำนวน ปวช. ชั้น
ปที่ 3 และปวส. ชั้นปที่ 2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจำนวน 410 คน จากผูเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 449 คน คิดเปนรอยละ 91.31
ซึ่งจำนวนไมตรงกัน (421 คน คิดเปนรอยละ 93.76) -ไมพบหลักฐานกระบวนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ -ไมพบหลักฐานจำนวนผูเรียนระดับปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับปวส. ชั้นปที่
2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
จำนวน 200 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
รอยละ 84.03
1.2.3) ผลการวิเคราะห : - จากรายงานการประเมินตนเองพบวาผูเรียนระดับ ปวช. ปที่ 3 ที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 200 คน จากผูที่ลงทะเบียน
เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 230 คน คิดเปนรอยละ 86.95 ซึ่งขอมูลไมตรงกัน
(84.03) และมีขอมูลระดับ ปวส. ปที่ 2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) จำนวน 159 คน จากจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน
198 คน คิดเปนรอยละ 80.30 -ไมพบขอมูลผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร - ไมพบขอมูลผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
www.vesar.org/#/anasarprint/2019/0519

3/27

22/1/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร - ไมพบขอมูลจำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และจำนวนผู
เรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป - ไมพบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา
2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 558 คน ประสบความสำเร็จเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 496 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ได ระดับ
1.1.3) ผลการวิเคราะห : - จากขอมูลรายงานการประเมินตนเอง พบวามีจำนวนผูเรียนกลุมเปา
หมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 558 คน ประสบ
ความสำเร็จการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 496 คน คิดเปนรอยละ 88.88
และรายงานวาผูเรียนมีผลงาน จำนวน 59 ผลิตภัณฑ ที่สรางรายได - ไมพบกระบวนการสงเสริม
และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเปนไปตามนโยบายของภาครํัฐ
ขับเคลื่อนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (การจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูและผุูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการและการเขียนแผน
ธุรกิจ) - ไมพบหลักฐานจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ - ไมพบหลักฐานจำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ - ไมพบหลักฐานที่ผูเรียนมีผลงาน จำนวน 59 ผลิตภัณฑ และสรางรายได
- ไมพบหลักฐานผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจำนวน 18 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ 0 รางวัล
ระดับชาติ 17 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 1 รางวัล
1.2.3) ผลการวิเคราะห : -จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา มีผลการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพกับหนวยงาน สมาคม ฯ จากภายนอก ไดรับรางวัลรวมทั้งหมด จำนวน 303 รางวัล
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จำแนกรางวัลออกเปน รางวัลระดับชาติ 141 รางวัล รางวัลระดับภาค 2 รางวัล รางวัลระดับ
จังหวัด 15 รางวัล และรางวัลระดับสถานศึกษา 145 รางวัล -ไมพบรอยรอยหลักฐานการรายงาน
ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนการนำผลงานไปใชประโยชน
2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 471 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 74.53
1.1.3) ผลการวิเคราะห : - ผูเรียนระดับ ปวช.3 แรกเขา จำนวน 354 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน
248 คน คิดเปนรอยละ 70.05 ผูเรียนระดับ ปวส.2 แรกเขา จำนวน 278 คน สำเร็จการศึกษา
จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 80.21 ซึ่งไมตรงกับที่รายงาน (รอยละ 79.85) รวมทั้งสิ่้น จำนวน
632 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 471 คน คิดเปนรอยละ74.53 ซึ่งไมตรงกับที่รายงาน (รอยละ
74.36) - มีผูสำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเขาระหวางปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2561
มีผูสำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเขามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.33 (74.52-67.19 = 7.33)
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ฯ จำนวน 1 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ฯ รอยละ 0.07 ผล
การประเมิน อวท. หรือ อกท. ระดับ
1.2.3) ผลการวิเคราะห : - สถานศึกษาจัดทำโครงการสถานศึกษาคุณธรรม โครงการสงเสริมรัก
ชาติ ศาสน กษัตริย อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทย และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม - ไมพบหลักฐาน
จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - ไมพบหลักฐานการ
รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯ หรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจำนวน 383 คน
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอรอยละ 100
1.3.3) ผลการวิเคราะห : - จากขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา - จำนวนผู
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา จำนวน 197 คน มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 97.46 - จำนวนผูสำเร็จการ
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา จำนวน 186 คน มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 181 คน คิดเปนรอยละ 97.31 - จำนวนผูสำเร็จการ
ศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
เทียบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา คิดเปนรอยละ
97.38 - ไมพบหลักฐานกระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา ไมพบหลักฐานการติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

5

15

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

115

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

5

15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

4

8

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

4

8

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

1

2

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

85
89.47

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

2) จุดเดน
1. ผูเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเปนรอยละ
91.31 อยูระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 2. ผูเรียนระดับ ปวช. ปที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 86.95 อยูระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 3. ผูเรียนระดับ ปวส. ปที่ 2
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 80.30 อยูระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 4. ผูเรียนมีผลการประกวด แขงขันดานทักษะวิชาชีพ กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน ฯ และหนวยงานอื่น ๆ ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับชาติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.สถานศึกษาควรมี
กระบวนการดูแลแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที
หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 3. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เขารวมประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา 2.
จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
อยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดรายไดระหวางเรียน 3. จัดกิจกรรมดูแลแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการ
ศึกษา ตามระยะเวลาทีหลักสูตรกำหนดใหมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4. ควรเพิ่มเติมเอกสารอางอิงการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 4.1 การลงลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบโครงการ ผูตรวจสอบและผูอนุมัติ
โครงการ ในแผนปฎิบัติการประจำป 2562 4.2 จัดทำตารางแสดงจำนวนของผูเรียนในทุกระดับชั้นปของ
สถานศึกษา 4.3 จัดทำตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปวช.3 เมื่อเทียบกับปแรกเขา (เริ่มปการศึกษา 2560
- 2562) 4.4 จัดทำตารางแสดงจำนวนนักศึกษา ปวส.2 เมื่อเทียบกับปแรกเขา (เริ่มปการศึกษา 2561 2562) 4.5 แสดงหลักฐานกระบวนการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด 4.6 แสดงหลักฐานการรายงานสรุปผลการ
ทดสอบเปนตารางจำนวนผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) พรอมแนบประกาศผลการทดสอบ (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง
ชาติ (องคการมหาชน) สทศ. 4.7 แสดงหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯ
หรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม /โครงการสงเสริมรักชาติ ศาสน
กษัตริย อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทย/โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4.8 แสดงหลักฐานกระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา และหลักฐาน
การติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
5) ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ (ไมพบหลักฐาน)
5.1) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
5.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
- สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
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- จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
- จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
- ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ
4 ดาว และระดับ 5 ดาว
5.3) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
5.4) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5.5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา
5.6) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
- กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
- มีผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน
หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบคิดเปนรอยละ 300
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน รายวิชารวมกับสถานประกอบการ หนวย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา มีการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.1.3) ผลการวิเคราะห : จากขอมูลรายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษาเปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จำนวน 3 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา และมีการรายงานการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามสาขาวิชา/ประเภทวิชา คิดเปนรอยละ 100 (รายงานสรุปเลม) - ไมพบผลการศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร - ไมพบหลักฐานการมี
สวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา - ไมพบรอง
รอยหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชารวมกับสถานประกอบการ หรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
- ไมพบรอยรอยหลักฐานการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ - ไมพบรอยรอยหลักฐานการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 3 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมคิดเปนรอยละ 50
1.2.3) ผลการวิเคราะห : - ไมพบรอยรอยหลักฐานจำนวน 3 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม
เติม
2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพคิดเปนรอยละ 100
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
1.1.3) ผลการวิเคราะห : จากขอมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา มี
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฎิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน 119 วิชา แตขาดหลักฐานในการตรวจสอบ
ขอมูลซึ่งไมครบองคประกอบ ดังนี้ - ไมพบหลักฐานครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา - ไมพบ
แผนการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ไมพบแผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM
Education เปนตน - ไมพบแผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู - ไมพบแผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมิน
ผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลายนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและ
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 30 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและ
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100
1.2.3) ผลการวิเคราะห : จากขอมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีจำนวนครูทั้ง
สิ้น 30 คน - ไมพบหลักฐานจำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญและนำไปใชในการจัด การเรียนการสอน
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนจำนวน 30 คน มี
แผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอนจำนวน 30 คน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจำนวน 30 คน มีการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 30 คน มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรูจำนวน 30 คน
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100
1.3.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษามีครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 30 คน มีครูผูสอนไดรับรางวัลงาน
วิจัย ฯ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน ฯ จำนวน 5 คน จำแนกเปนรางวัลชนะ
เลิศระดับชาติ จำนวน 3 คน และรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 2 คน - ไมพบหลักฐาน
แสดงจำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน - ไมพบหลักฐานแสดงจำนวนครู
ผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน - ไมพบหลักฐานแสดง
จำนวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง - ไมพบหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน การสอน - ไมพบหลักฐาน
แสดงจำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจำนวน 30 คน มีขอมูลสารสนเทศ
หรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบันจำนวน 30 คน มีการใชเทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูจำนวน 30 คน มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนจำนวน 30 คน มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ จำนวน 30 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนคิดเปนรอยละ 100
1.4.3) ผลการวิเคราะห : - จากขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา สถาน
ศึกษามีครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 30 คน แตขาดรองรอยหลักฐานในการตรวจสอบขอมูล ดังนี้ - ไม
พบหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล - ไมพบหลักฐานแสดงจำนวน
ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน - ไมพบหลักฐาน
แสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไมพบหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน - ไมพบ
หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 28
คน ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน 28 คน มีการนำผลจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 28 คน มีผลงานจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 28 คน มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรจำนวน 28 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 93.33
www.vesar.org/#/anasarprint/2019/0519

12/27

22/1/2564

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.5.3) ผลการวิเคราะห : จากขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษา
มีครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 30 คน แตขาดรองรอยหลักฐานในการตรวจสอบขอมูล ดังนี้ - ไมพบ
หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ - ไมพบหลัก
ฐานแสดงจำนวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอ - ไมพบหลักฐานแสดง
จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
- ไมพบหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ - ไม
พบหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ หรือ เผยแพร
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนจำนวน 42 หอง
1.6.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนคิดเปนรอยละ 100
1.6.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 42 หอง และความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 4.69) คิดเปนรอยละ 93.8
2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการ
บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 150 Mbps สำหรับบริหารจัดการภายในสถาน
ศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา
มีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำผลจาก
การประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
1.1.3) ผลการวิเคราะห : -จากขอมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบวา มีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 150 Mbps สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ แบงเปน 4 สวนงาน/ชั้น จำนวน 15 จุด และผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ95 อยุูในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูคิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีแผนงาน
โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียน ผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน มีการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด จัดสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความ
สะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
1.2.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงาน
หรืองานฟารม มีแผนงานโครงการบริหารจัดการดานสถานที่ ครุภัณฑ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณการเงิน กิจกรรมพัฒนาดูแลอาคารสถานที่ หองปฎิบัติการตาง ๆ
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม ฯ
มีคาเฉลี่ย 4.78 คิดเปนรอยละ95.6 อยุูในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑอยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานใน
สถานศึกษา ไดแก ระบบสงกำลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติ
การ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย ระบบประปา น้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ ถนน ชองทางเดิน ระบบคมนาคมใน
สถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
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บริบทของสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ระบบ
รักษาความปลอดภัย
1.3.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ระบบไฟฟา
ระบบประปา ระบบคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย
และระบบรักษาความปลอดภัย) จนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ "สถานศึกษาปลอดภัย" จาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด " ิสิ่งแวดลอมศึกษา"จาก
ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี - ไมพบหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการคิดเปนรอยละ 0.07
1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หอง
สมุดอยางตอเนื่อง มีศูนยวิทยบริการ หองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื่อตอการศึกษา คนควา ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และผูสนใจ มีศูนยวิทยบริการ หองสมุดที่มีจำนวนหนังสือตอ
จำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ มีการ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ หองสมุดไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียน
ทั้งหมด มีแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
1.4.3) ผลการวิเคราะห : - ไมพบโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด ไมพบหลักฐานสถิติการเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน - ไมพบหลักฐานจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
และระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ - ไมพบหลักฐานการรายงานสรุปโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา
150 Mbps
1.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช
งาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัด
เก็บและใชขอมูล มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา มีระบบ
สารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา
1.5.3) ผลการวิเคราะห : - สถานศึกษามีสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและครอบคลุมพื้นที่ใช
งานของสถานศึกษาโดยมีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต 150/75 Mbps มีระบบเครือขาย
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อินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ระบบสารสนเทศมี
ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก เทียบกับเกณฑประเมิน อยูระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอย
ละ 93.8 อยูในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
2.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ 16.67 2) ผู
เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ 0
1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยขั้นตอน
ดังนี้ 1) เตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ขั้นติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.1.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีการตรวจสอบขอมูลพบ
รายละเอียด ดังตอไปนี้ - ไมพบหลักฐานการเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา - ไมพบหลักฐานการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา - ไมพบหลักฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ไมพบหลักฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาน - ไม
พบหลักฐานการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

2

6

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

5

10

ขอการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

2) จุดเดน
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดานการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพครบทุก
สวนงาน 2. ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยนำแผนการจัดการเรียนรูไปดำเนินการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชเทคนิควิธีสอน สื่อ เทคโนโลยี และศึกษาคันควาผานระบบอินเทอรเน็ต สงผล
ใหผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามสาขางาน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบใหครบทุกสาขาวิชา และสรางการมี
สวนรวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนการนำ
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ไดจากการพัฒนาไปใชมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาอยางตอเนื่อง 2. สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
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เรียนรูโดยเขาใชบริการหองสมุดและศูนยวิทยบริการ 3. สถานศึกษาควรจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาสงเสริมใหสาขาวิชา/สาขางาน สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการปรับปรุง
รายวิชาเดิม "เนื้อหาสาระใหม ๆ" ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของตลาด
แรงงานในทุกสาขาวิชา/สาขางาน 2. สถานศึกษาสงเสริมครูพัฒนาสื่อ และประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลายและนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 3. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดและศูนยวิทย
บริการเพื่อใหมีผูใชบริการมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น 4. สถานศึกษาอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีใหแกครู และผูเกี่ยวของไดทราบ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 5. สถานศึกษาควรแสดงหลักฐานเอกสารประเด็นที่ตองการใหตรวจสอบประกอบการรายงานการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 รายการ/การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 1 รายการ/การจัดการ
เรียนการสอน 5 รายการ /การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 รายการ /การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5
รายการ และการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 6 หลักฐาน
ที่ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 7. หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน /หลักฐานแสดง
จำนวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน /หลักฐานแสดงจำนวน
ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง /หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน การสอน และหลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 8 หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่จัดทำ
ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล/หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้น
เรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน /หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู /หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่น
ตั้งใจในการเรียน /หลักฐานแสดงจำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อื่น ๆ
5) ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ (ไมพบหลักฐาน)
5.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
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- การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
- มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
- มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
- จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
5.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
- ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
- แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
- แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
ที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
- แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ
วิธีการ ที่หลากหลาย
5.4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัด การเรียนการสอน
5.5) การจัดการเรียนการสอน
- จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
- จำนวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน
- จำนวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- จำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน
- จำนวนครูผูสอนที่ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
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5.6) การบริหารจัดการชั้นเรียน
- จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
- จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
- จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
- จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
- จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
5.7) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
- จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
- จำนวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
- จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน
- จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
- จำนวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
หรือ เผยแพร
5.8) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
- การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
- การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
- การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5.9) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
- แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
- ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
- จำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ
- จำนวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาคิดเปนรอย
ละ 80.95
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป คณะกรรมการสถาน
ศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารสถาน
ศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.3) ผลการวิเคราะห : - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหครู บุคลากรทางการศึกษา คณะ
กรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม คาเฉลี่ย
4.00 คิดเปนรอยละ 80 อยูระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ
50
1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ มีการจัดใหครูพิเศษ ครู
ภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในและตางประเทศ
รวมพัฒนาผูเรียน มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และปรากฏผล
การพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม มีการประเมินผลการดำเนิน
งานตามแผน โครงการในการระดบทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.2.3) ผลการวิเคราะห : - สถานศึกษามีการรายงานวา สาขามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 50 แตขาดหลักฐานประเด็นที่ตองการใหมีการตรวจสอบ ดังนี้ ไมพบ
หลักฐานจำนวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุุฒิในสถานประกอบการทั้งใน
และตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ไมพบหลักฐานผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และหลัก
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ฐานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน 28 กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวม
กิจกรรมบริการชุมชน เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ เขารวม
กิจกรรมจิตอาสา สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถาน
ศึกษา
1.3.3) ผลการวิเคราะห : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 28
กิจกรรมแตไมพบหลักฐานตามประเด็นที่ตองการใหมีการตรวจสอบ ดังนี้ ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน /กิจกรรมบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการ
วิชาชีพ/กิจกรรมจิตอาสา และการใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยทั้งหมด 34 ชิ้น
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไดรับรางวัลจากการ
ประกวดระดับนานาชาติ 0 รางวัล ระดับชาติ 33 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 1
รางวัล
1.1.3) ผลการวิเคราะห : - สถานศึกษารายงานผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไดรับรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน ฯ ทั้งหมด
จำนวน 34 ผลงาน จำแนกเปนรางวัลระดับชาติ จำนวน 33 รางวัล ระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ขอการประเมิน
คาน้ำหนัก
คาคะแนน
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อขการจั
ดการเรีนยนการสอน
อการประเมิ
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

5

5

25

คาน้ำ2หนัก
2

5
คาคะแนน
5

คะแนนที
10 ่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
10

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

5

15

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15

15
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ
50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

2) จุดเดน
2) จุดเดน 1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช
หลักธรรมาภิบาล และใหความสำคัญกับการสรางสังคมเเหงการเรียนรู จากเกียรติประวัติรับรางวัลชนะ
เลิศสถานศึกษาคุณธรรม ระดับชาติ จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ /รางวัลชนะเลิศสถาน
ศึกษาปลอดภัย ระดับชาติ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรางวัลชนะเลิศสิ่งแวดลอม
ศึกษา ระดับจังหวัด จากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เปนตน 2. องคกร หนวยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการ นำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนไปใชประโยชนจริง
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรขยายเครือขายการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานอื่น ๆ ผู
ปกครอง และชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ3) จุดที่ควรพัฒนา 2. สถานศึกษาสนับสนุนให
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรม
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บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา และสถานศึกษาใชนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต
อาสา 3. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย เพื่อเขารวมประกวดกับสมาคม ฯ หรือหนวยงานจากภายนอก สงผลใหผลงานที่มีคุณภาพไดรับ
รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สาขางานควรจัดกิจกรรม ฯ ในการระดบทรัพยากรที่สอดคลองกับสมรรถนะของผูเรียนในแตละ
สาขางานรวมกับเครือขาย สถานประกอบการ หนวยงาน สถาบัน ฯ และชุมชน ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสวนรวมกับกิจกรรม ฯ เชน กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรม
บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา และสถานศึกษาใชนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิต
อาสา 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
ทั้งภายในสถานศึกษา และเขารวมประกวดกับสมาคม ฯ หนวยงาน จากภายนอกโดยดำเนินการอยางตอ
เนื่อง
5) ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ (ไมพบหลักฐาน)
5.1) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- จำนวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
- ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
- ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
5.2) การบริการชุมชนและจิตอาสา
- ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

รอยละ

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

92

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

89.47
95.61

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

64

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

100

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

95.80

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)
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V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

คำรับรองของกรรมการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปการศึกษา 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

ขอรับรองวาไดตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินและติดตามตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เปนที่เรียบรอยแลว

วรลักษณ ไชยเดชะ
คณะกรรมการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง
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