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                                                                                                                             (ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
 

 แบบบันทึกกำรประเมิน  
 

ด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏิบัตงิำน 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ    
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว.....................................นำมสกุล............................................... 

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ต ำแหน่งเลขที ่............................................ 

วทิยฐำนะ          รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                      รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

                                 ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                            ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 
 

 รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ............................ขั้น................................บำท   

 สถำนศึกษำ.................................................................................เขต/อ ำเภอ................................................... 

 จังหวดั...................................................... 
  

       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ       

 
 

 ก.ค.ศ. 6/2  (ดีเด่น) 
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                (ส ำหรับกรรมกำรประเมนิ) 

 
แบบบันทึกกำรประเมนิด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน 

ส่วนที ่1 ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
                                ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
    ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

ค ำช้ีแจง 
 

/1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมการฯ ด าเนินการดงัน้ี 
1.1 พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐานท่ีปรากฏโดยท าเคร่ืองหมาย ในวงกลมหนา้เอกสาร/หลกัฐาน 
  ท่ีใชป้ระกอบการประเมิน 
1.2 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด ใหท้  าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบ 

           ระดบัคุณภาพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  
      ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ากบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   
1.3 ใหน้ าผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตารางสรุปผลการประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมการฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

 

2.  เกณฑ์กำรให้คะแนน 
     2.1 การประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 1  ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา  
           ก าหนดใหมี้เกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2   
           และระดบั 1 ในแต่ละระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 15) 
 4 5.00 10.00 15.00 
 3 3.75 7.50 11.25 
2 2.50 5.00 7.50 
1 1.25 2.50 3.75 

 

 ก.ค.ศ. 6/2  (ดีเด่น) 
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      2.2 การประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 2  ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษพ์ิจารณาจาก 
             2.2.1  คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(40 คะแนน) 
                   ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้ 
                   ไม่สมบูรณ์ ในแต่ระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

ดีมาก  32-40  คะแนน 
ดี  26-31  คะแนน 
พอใช ้ 20-25  คะแนน 

              ไม่สมบูรณ์ ต ่ากวา่ 20  คะแนน 
 

      2.2.2  ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(60 คะแนน) 
                  ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้
                 ไม่สมบูรณ์ ในแต่ระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

ดีมาก   48-60  คะแนน 
ดี   39-47  คะแนน 
พอใช ้  30-38  คะแนน 

              ไม่สมบูรณ์            ต  ่ากวา่ 30  คะแนน 
 

2.3  การประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 3  ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง  ก าหนดใหมี้การ
ประเมิน ดงัน้ี 

             2.3.1  คุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
                        ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
        ผา่น    หมายถึง มีคุณภาพตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
   ไม่ผา่น     หมายถึง มีคุณภาพต ่ากวา่ขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
 

2.3.2  ประโยชนข์องผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
           ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
        ผา่น    หมายถึง มีประโยชน์ตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
   ไม่ผา่น     หมายถึง มีประโยชน์ต ่ากวา่ขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
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3. สรุปผลกำรประเมิน 
    ส่วนที่  1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  (100 คะแนน) 

 

ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  4 3 2 1 

1. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัผู้เรียน   (60 คะแนน)       
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 10 
    1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
          ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรทุกขอ้ 

10      

    1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียนทุกมาตรฐาน 10      
    1.4 ผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพของ สอศ.                     

ในระดบัชั้นสูงสุดของทุกระดบัของสถานศึกษา 
10      

    1.5 ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 10      
    1.6 ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
          กลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษา 

10      

2. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัครู (20 คะแนน)       
    2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐานคร้ังสุดทา้ย 5      
    2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 5      
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินยั 5      
    2.4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง 
         เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ 
         เอกชน ในระยะเวลา 5 ปี 

5      

3. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

 
5 

     

4. ผลกำรพฒันำทีเ่กดิกบัชุมชน หรือท้องถิ่น   
     (5 คะแนน) 
    ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

 
 

5 

     

5. ปริมำณและสภำพของงำน (10 คะแนน) 
    ปริมาณและสภาพของงาน 

      
10      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 100      
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หมำยเหตุ   การกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จากเกณฑก์ารให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้ เช่น ขอ้ 1.1 
                   คะแนนเตม็ 10 คะแนน กรรมการฯ ให้ระดบัคุณภาพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีไดคื้อ 7.50 คะแนน เป็นตน้ 

ส่วนที่  2  ผลงำนดีเด่นที่ประสบผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (100 คะแนน) 
 

รำยกำรประเมิน 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 

(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

 

คะแนนทีไ่ด้  
  ดีมำก ดี พอใช้ ไม่สมบูรณ์ 

1. คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จ  
    เป็นท่ีประจกัษ ์

40      

2. ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์

60 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ส่วนท่ี 2 100      
      

หมำยเหตุ   การกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จากเกณฑก์ารให้คะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1 คะแนนเต็ม  
                  40 คะแนน กรรมการฯ ใหร้ะดบัคุณภาพดีมาก ดงันั้น คะแนนท่ีไดต้อ้งอยูใ่นช่วง 32-40 คะแนน เป็นตน้ 
 

ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
 

 

รำยกำรประเมิน 
 

ผลกำรประเมิน 

1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นทุกประเด็นและตรงตามเป้าหมาย
ตามขอ้ตกลง 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
ท่ีมีต่อการพฒันาผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
และหรือชุมชน 

       ผ่ำน 
       ไม่ผ่ำน 

 

หมายเหตุ  การกรอกผลการประเมินท่ีได ้ให้ดูจากผลการประเมินดา้นคุณภาพและประโยชน์  
                  โดยก าหนดเป็นระดบัคุณภาพ 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
       ผา่น      หมายถึง มีคุณภาพตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

    ไม่ผา่น    หมายถึง มีคุณภาพไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
          (..............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 
วนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัด้ำนที ่3 ผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 

 และผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 
   ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา 

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

 

ส่วนที ่2  ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
               1. คุณภาพของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
                   1.1 ความสมบูรณ์ตามลกัษณะผลงาน 

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

                   1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค/์ทนัสมยั 
                  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 

                   1.3 ความสอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบหรือนโยบายของทางราชการ 
                  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 

                   1.4 ความความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
                  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................         

1.5 เอกสารรายงานผลงานดีเด่นฯ 
                  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
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          2. ประโยชน์ของผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์
       2.1  การน าไปใชแ้ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

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

   ............................................................................................................................................................................ 
       2.2  ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา 

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

   ............................................................................................................................................................................ 
ส่วนที ่3  ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
   1. คุณภาพของผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 
        1.1 ความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง 

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

   ............................................................................................................................................................................ 
     1.2 ผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงเป็นไปตามเป้าหมาย     

                     ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
    2.ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง         
                    ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 

         
                   (ลงช่ือ)............................................................กรรมการผูป้ระเมิน       
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                                                              ต  าแหน่ง............................................................ 
                                                        วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 3  
ด้ำนผลกำรปฏิบัตงิำน     

 
 

ส่วนที ่1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
               มจี ำนวน 13 ตัวบ่งช้ี  (100 คะแนน) 
ส่วนที ่2  ผลงำนดีเด่นเป็นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
               มจี ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี (100 คะแนน) 
ส่วนที ่3  ผลงำนทำงวชิำกำร  ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง มจี ำนวน 2 รำยกำร 

 
 

 

 
 
ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว........................................นำมสกลุ....................................



 

แบบประเมนิด้ำนที ่3  ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

          ด้ำนที ่3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน  (200 คะแนน) 
รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

ส่วนที ่1  ผลกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (100 คะแนน) 
1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบั 
    ผูเ้รียน  (60 คะแนน) 
 

1. 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       ของผูเ้รียน (10 คะแนน) 
 
 
 
ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง 
ท่ีจดัการศึกษาเฉพาะ
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
เท่ากบั 15 คะแนน 
 
 
 
 
 

       จ  านวนสาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
จ านวนสาขางานในหมวดวชิาชีพสาขางานตามโครงสร้างหลกัสูตรของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เพิ่มข้ึน โดยค านวณจากจ านวนสาขางานทั้งหมดท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
ระดบั 4  จ านวนสาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
               ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานทั้งหมด 
ระดบั 3  จ านวนสาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
              ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนสาขางานทั้งหมด 
ระดบั 2  จ านวนสาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
              ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนสาขางานทั้งหมด 
ระดบั 1  จ านวนสาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
              ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานทั้งหมด 
หมำยเหตุ  ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพ  
                  ระยะสั้น ให้ใชจ้  านวนวชิาของผูรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรวชิาชีพ    
                  ระยะสั้นทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน                

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล       
      สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเ้รียน  
      รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      ของนกัเรียน นกัศึกษา  
      หมวดวชิาพื้นฐานประยกุต ์  
      และหมวดวชิาชีพตามโครงสร้าง   
       หลกัสูตรวชิาชีพ  2 ปีการศึกษา        
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 
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 รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะ  

        อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
      ตามหลกัสูตรทุกขอ้  
      (10 คะแนน) 
 
ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง 
ท่ีจดัการศึกษาเฉพาะ
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
เท่ากบั 15 คะแนน 
     
 

       ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ทุกขอ้เพิ่มข้ึน หรืออยูใ่นระดบัดี - ดีเยีย่ม  โดยค านวณจากผูเ้รียนทั้งหมด 
 
ระดับ 4  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  

หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี – ดีเยีย่ม 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ระดับ 3  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 35  
หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี – ดีเยีย่ม  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

ระดับ 2  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี – ดีเยีย่ม  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

ระดับ 1  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ร้อยละ 30   
หรือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี – ดีเยีย่ม  
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

           

            

ตรวจสอบจากการสังเกต             
สัมภาษณ์ และเอกสาร หลกัฐาน
แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ     
      ขอ้มูล 
     สารสนเทศผลการเรียนของ 
      ผูเ้รียน  
      แบบรายงานผลการประเมิน  
      คุณธรรม จริยธรรมฯ  
      2 ปีการศึกษา    
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
        ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.3 ผลการประเมินคุณภาพ  

      ภายนอกของผูเ้รียน    
      (10 คะแนน) 
 

ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง 
ท่ีจดัการศึกษาเฉพาะ
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
เท่ากบั 15 คะแนน 

 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น
จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง        

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 
คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา  ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ถึง ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 

ส าหรับวิทยาลยัสารพดัช่าง 
1. วิทยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช. / ปวส. ใหใ้ชผ้ลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน
ภายนอกวิทยาลยัสารพดัช่าง มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั  ปวช. / ปวส. 
ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.1 ถึง ตวับ่งช้ีย่อยท่ี 3.1.4 

2. วิทยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหใ้ช ้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอก
วิทยาลยัสารพดัช่าง มาตรฐานท่ี 2 การฝึกอบรม  ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2    
ถึง ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5  
               

ระดับ 4  คุณภาพผูเ้รียน ทุกตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
ระดับ 3  คุณภาพผูเ้รียน 3 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
ระดับ 2  คุณภาพผูเ้รียน 2 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
ระดับ 1  คุณภาพผูเ้รียน 1 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
 

 
ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล  
      สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเ้รียน  
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
      ของผูเ้รียน 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
................................................. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  

 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม        
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน  

ตวับ่งช้ีท่ี 1 – 4, 6, 7 และ 15 
               
ระดับ 4  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 6 – 7 ตวับ่งช้ี 
ระดับ 3  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 5 ตวับ่งช้ี 
ระดับ 2  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 4 ตวับ่งช้ี 
ระดับ 1  ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

นอ้ยกวา่ 4 ตวับ่งช้ี หรือ ต ่ากวา่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 1.4 ผลการทดสอบมาตรฐาน   
วชิาชีพของส านกังาน     
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ในชั้นสูงสุดของทุกระดบั    
ของสถานศึกษา 

      (10 คะแนน) 

        จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบ
มาตรฐานวชิาชีพของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในชั้นสูงสุด
ของทุกระดบัของสถานศึกษา 
 
ระดับ 4  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
              ผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
ระดับ 3  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
              ผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระดับ 2  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
               ผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
ระดับ 1  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
               ผา่นเกณฑน์อ้ยกวา่ร้อยละ 70 
 
 
            ส ำหรับวิทยำลยัสำรพดัช่ำงทีจั่ดกำรศึกษำเฉพำะหลกัสูตรวชิำชีพ
ระยะส้ัน ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีนี้ 
 
 
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      รายงานผลการทดสอบ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
...................................................... 
...................................................... 
......................................................     
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 1.5 ผลการพฒันาความสามารถ   
      ของผูเ้รียน  (10 คะแนน) 
 
ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง 
ท่ีจดัการศึกษาเฉพาะ
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
ก าหนดคะแนนเตม็ตวับ่งช้ีน้ี  
เท่ากบั 15 คะแนน 

       ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์  
มนุษยสัมพนัธ์ เขา้ใจตนเอง และรอบรู้ธรรมชาติ นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์/
โครงงาน/งานวจิยั  และดา้นบริการวชิาการและวชิาชีพ 
สู่ชุมชน เพิ่มข้ึน  
 
ระดับ  4  ผูเ้รียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มข้ึน 8-10 ดา้น 

ระดับ  3  ผูเ้รียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มข้ึน 6-7 ดา้น    
ระดับ  2  ผูเ้รียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มข้ึน 4-5 ดา้น  
ระดับ  1  ผูเ้รียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มข้ึน 3 ดา้น 
                  
               
               
 
 
 
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      หลกัฐานการจดักิจกรรมพฒันา 
      ความสามารถผูเ้รียน 
      จ  านวนนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเป็น 
      สมาชิกกลุ่ม  พฒันาความสามารถ  
      ดา้นต่าง ๆ  
      รายงานผลการจดักิจกรรม 
      พฒันาความสามารถผูเ้รียน 
      รางวลั เกียรติบตัร ท่ีนกัเรียน 
      นกัศึกษา ไดรั้บ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
...................................................... 
...................................................... 
......................................................       
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 1.6 ผลการพฒันาคุณภาพ  

      ผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
      กลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบ  
      ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
      นกัศึกษา    
      (10 คะแนน) 

       ลดจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนนกัศึกษา 
 
ระดับ  4  ลดจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ระดับ  3  ลดจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 45  
ระดับ  2  ลดจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  
ระดับ  1  ลดจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาได ้นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  
               
 
          ส ำหรับวิทยำลยัสำรพัดช่ำงทีจั่ดกำรศึกษำเฉพำะหลกัสูตรวชิำชีพ  
ระยะส้ัน ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีนี้ 
               
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและ 
      กลุ่มท่ีมีปัญหา 
      รายงานผลการจดัระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง 
      และกลุ่มท่ีมีปัญหา 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
       
 
 
 

 
 

-87 - 
 



 

 
รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

2. ผลการพฒันาท่ีเกิด 
    กบัครู (20 คะแนน) 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพ   
ภายนอกดา้นอาชีวศึกษา 
ของครู คร้ังสุดทา้ย   
(5 คะแนน)   

 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น
จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
         ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานดา้นครู  
ทั้ง 4 มาตรฐาน 9 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 3 ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ถึง 3.5  มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ถึง 4.3 มาตรฐานท่ี 5 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ถึง 5.2 มาตรฐานท่ี 6 ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 
             ส าหรับวิทยาลยัสารพดัช่าง 

 1. วิทยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช. / ปวส. ใหใ้ชผ้ลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลยัสารพดัช่าง
มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั  ปวช. / ปวส.   ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.3 ถึง ตวับ่งช้ี
ยอ่ยท่ี 3.2.5 และ ตวับ่งช้ีย่อยท่ี 3.3.1 ถึง ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.3 มาตรฐานท่ี 5  
การใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสงัคม ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ถึง 5.2  
และมาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 

 2. วิทยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหใ้ช้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอก
วิทยาลยัสารพดัช่าง มาตรฐานท่ี 2 การฝึกอบรม  ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.2  และตวับ่งช้ียอ่ย
ท่ี 2.2.1 ถึง ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5  มาตรฐานท่ี 5  การใหบ้ริการทางวิชาการ 
และวิชาชีพต่อชุมชนและสงัคม  ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ถึง 5.2  และมาตรฐานท่ี 6  
การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 6.3      

 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     รายงานผลการประเมิน 
     คุณภาพภายนอก 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
..................................................   
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รายการ ตวับ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
  ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดีและดีมาก     

ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพครู 7 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพครู 6 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป   
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพครู 5 ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป       
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นประสิทธิผลของการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 5, 10 และ 16  
 
ระดบั  4   ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                อยูใ่นระดบัดีมาก ทั้ง 3 ตวับ่งช้ี หรือ ดีมาก 2 ตวับ่งช้ี  
                และ ดี 1 ตวับ่งช้ี     
ระดบั  3  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                อยูใ่นระดบัดีมาก 1 ตวับ่งช้ี และ ดี 2 ตวับ่งช้ี  
ระดบั  2  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                อยูใ่นระดบัดี ทั้ง 3 ตวับ่งช้ี  
ระดบั  1  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ดี 1 ตวับ่งช้ี        
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.2  ผลการพฒันาทางวชิาชีพ    
      (5 คะแนน) 

       จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
ปฏิบติังานวจิยัและพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
 

ระดับ 4  จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา 
                ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   
ระดับ 3  จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา 
                ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
ระดับ 2  จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา 
                ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  
ระดับ 1  จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา 
               นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
               
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      สารสนเทศเก่ียวกบั 
      การพฒันาครู 
      รายงานผลการพฒันา 
      ทางวชิาชีพ 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
..................................................      
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.3 ผลการเสริมสร้างวินยั  
     (5 คะแนน) 

       ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแล้ว   
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานดา้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ”  มาตรฐานท่ี 

  ระดับ 4    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก      
  ระดับ 3    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  

  ระดับ 2    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้     

  ระดับ 1    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง  
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ้ท่ี 1) 
  ระดับ 4    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก      
  ระดับ 3    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  
  ระดับ 2    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้     
  ระดับ 1    ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง    
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      สารสนเทศคุณภาพของครูฯ 
      จากรายงานผลการประเมิน 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
..................................................    
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.4 ขา้ราชการครูและบุคลากร             

      ทางการศึกษา ไดรั้บการ 

      ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

      จากหน่วยงานของรัฐ  

      และหน่วยงานเอกชน  

      ในระยะเวลา 5 ปี  

      (5 คะแนน) 

 

       ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
จากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ปี โดยค านวณจาก 
ค่าเฉล่ียของจ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 
 
ระดับ  4  จ  านวนขา้ราชการครูฯ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
               ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ระดับ  3  จ านวนขา้ราชการครูฯ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
               ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  
ระดับ  2  จ  านวนขา้ราชการครูฯ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
               ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
ระดับ  1  จ  านวนขา้ราชการครูฯ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
               นอ้ยกวา่ร้อยละ 30    
 
  
 
 
 
 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล     
       แบบบนัทึกการตรวจสอบ  
       ขอ้มูล 
      สารสนเทศเก่ียวกบัการยกยอ่ง 
      เชิดชูเกียรติของขา้ราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
      รายงานผลการพฒันา  
      คุณภาพสถานศึกษา 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
.................................................. 
.................................................. 
..................................................       
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

3. ผลการพฒันาท่ีเกิด 
    กบัสถานศึกษา  
    (5 คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพ  
ภายนอกของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
 
 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจน
ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  3 มาตรฐาน 11 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  

 มาตรฐานท่ี 1 การประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 , 1.2   
 มาตรฐานท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี  

3.1,  3.2,  3.6,  3.7,  3.8, 3.10  
 มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี  6.1,  6.2,  6.4 

           
 ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง 

1.           1. วทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช. / ปวส. ใหใ้ชผ้ลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอก
วทิยาลยัสารพดัช่าง   
              มาตรฐานท่ี 1 การประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ถึง 1.2   
              มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั  ปวช. / ปวส.   ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 
3.2.1,  3.2.2 ,  3.2.6  ,  3.2.7 ,   3.2.8,   3.2.10       
               มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ  ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ,  6.2 ,   6.4 

 

 
ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล            
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     สารสนเทศคุณภาพของผูบ้ริหาร  
     จากรายการประเมินภายนอก  
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
....................................................... 
....................................................... 
.......................................................  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

       
 
 

2.      2. วทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน
ภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง  
               มาตรฐานท่ี 1 การประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1,   1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 การฝึกอบรม ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.1  ถึง 2.1.6   
 มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ  ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ,  6.2 ,  6.4 

 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารทุกตวับ่งช้ี   
                  อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 9  ตวับ่งช้ี   
                  อยูใ่นระดบัดีและดีมาก  
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 8  ตวับ่งช้ี   
                อยูใ่นระดบัดีและดีมาก  
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 7  ตวับ่งช้ี                    
               อยูใ่นระดบัดีและดีมาก   
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

      ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2, 9, 11, 12 และ 13 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ านวน 5 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  3  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ านวน 4 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  2  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จ านวน 3 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  1  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป นอ้ยกวา่ 3 ตวับ่งช้ี  
               หรือ มีคุณภาพต ่ากวา่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบั     
    ชุมชน หรือทอ้งถ่ิน  
    (5 คะแนน) 

ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชน 
หรือทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้น
จนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้  
ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง     

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 5  
(ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 และ 5.2) การใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม หรือ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง ทุกตวับ่งช้ี 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชน 
              และสังคม ทุกตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดีมาก 
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชน 
              และสังคม ทุกตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดีและดีมาก 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชน 
              และสังคม ทุกตวับ่งช้ี  อยูใ่นระดบัดี 
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชน 

  และสังคม มี 1 ตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัพอใชห้รือปรับปรุง 
 
 

 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล     
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      จากรายการประเมินภายนอก 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
     (ระบุ) 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................     
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 
 

 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม     
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพิ่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1, 14.1, 14.2, 17 และ 18 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมาก 5 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  3  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมาก 4 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  2  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมาก 3 ตวับ่งช้ี 
ระดับ  1  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมาก นอ้ยกวา่ 3 ตวับ่งช้ี  

   หรือ มีคุณภาพต ่ากวา่ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
5. ปริมาณและสภาพ 
    ของงาน  (10 คะแนน) 

 ปริมาณและสภาพของงาน     สถานศึกษามีปริมาณและสภาพของงาน ดงัน้ี   
    1. มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        ต  ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    2. มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
        หรือท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นใชค้รุภณัฑท์างการศึกษาเป็นพิเศษ 
    3. มีโครงการหรือห้องเรียนพิเศษ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วนราชการตน้สังกดั     
    4. มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 
        ทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/สังคม 
    5. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
    6. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั  ตามประกาศ 
        ของหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
    7. มีผลการปฏิบติังานดีเด่นของภาระงานดา้นต่าง ๆ  อยา่งนอ้ย 1 รายการ  
    8. มีการจดัการเรียนการสอน 2 ระดบัข้ึนไป 
    9. จ  านวนนกัเรียน นกัศึกษา ในสถานศึกษามากกวา่ 1,000 คนข้ึนไป 
   10. จ  านวนสาขาวชิา/สาขางาน มากกวา่ 5 สาขาข้ึนไป 

ระดับ  4  มีปริมาณและสภาพของงาน  จ  านวน 6 รายการข้ึนไป    
ระดับ  3  มีปริมาณและสภาพของงาน  จ านวน 5 รายการ    
ระดับ  2  มีปริมาณและสภาพของงาน  จ านวน 3-4 รายการ    
ระดับ  1  มีปริมาณและสภาพของงาน  จ านวน 2 รายการ 

ตรวจสอบจากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเอกสาร หลกัฐานแหล่งขอ้มูล    
เช่น บญัชีถือจ่าย  (จ.18)  ค  าสั่ง  
ประกาศของหน่วยงานราชการ 
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วน
ราชการ  ทะเบียนนกัเรียน   
เกียรติบตัร วุฒิบตัร  เป็นตน้  
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ส่วนที ่2 ผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 

1. คุณภำพของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์   

     (40 คะแนน) 

          พิจารณาจากความสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงานนั้น ๆ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานในหนา้ท่ี          
ความรับผดิชอบและหรือนโยบายของทางราชการ มีความเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย และมีเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ
เป็นท่ีประจกัษ ์ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 

ควำมสมบูรณ์ตำมลกัษณะของผลงำน เช่น 
   - มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ 
   - มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการตามลกัษณะของผลงานนั้นๆ  
   - มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
   - มีองคป์ระกอบของประเภทผลงานนั้นๆ ครบถว้น 
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์/ทันสมัย เช่น 
   - มีรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
   - เป็นความแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ 
   - มีการพฒันาและประยกุตใ์ช ้
ควำมสอดคล้องกบังำนในหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบและหรือนโยบำยของ
ทำงรำชกำร เช่น 
  - ผลงานท่ีเสนอตรงกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือความตอ้งการท่ีจะ
พฒันา 
  - มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการตน้สังกดั  
    หรือนโยบายของทางราชการ 
ควำมเหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย เช่น 
  - มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
  - ผลการพฒันาเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

      ดีมำก                       
      ดี                               
     พอใช้                        
     ไม่สมบูรณ์              
     ระบุคะแนนทีไ่ด้…………
คะแนน 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
 เอกสำรรำยงำนผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ตำมแบบ

ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด  เช่น 
    - รายงานผลงานดีเด่นมีองคป์ระกอบตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดครบทุกเร่ือง 
    - การน าเสนอแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 
    - การจดัพิมพ ์และรูปเล่มมีความสมบูรณ์ 
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            รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
2. ประโยชน์ของผลงำนดีเด่นทีป่ระสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

     (60 คะแนน) 

พิจารณาจากผลงานท่ีผา่นการน าไปใชแ้ละมีการพฒันา          
อยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
ในการบริหารจดัการสถานศึกษา  สามารถแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูอ่ื้น
สามารถน าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม และวงวชิาชีพ 

 

  กำรน ำไปใช้และกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เช่น 
 - มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการพฒันาผลงานดีเด่นไวอ้ยา่ง 
   ชดัเจน 
 - มีการน าผลงานดีเด่นไปใชใ้นการพฒันางานโดยมีหลกัฐานปรากฏเป็น 
   รูปธรรม 
 - มีหลกัฐานการน าผลไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์        
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
เช่น  
 - ปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 - ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นต่างๆ  
   ใหดี้ข้ึน 
 - มีการเผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอ่ืนน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมี 
   หลกัฐานการเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั 
    หรือประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 - ผลงานเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ชุมชน สังคม  
   และวงวชิาชีพ ฯลฯ 
- พิจารณาหลกัฐานจากเอกสารหรือส่ือต่าง ๆ สมุดหมายเหตุรายวนั  
  สมุดเยีย่ม บทความ วารสารส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

 

      ดีมำก                        
      ดี                               
     พอใช้                        
     ไม่สมบูรณ์            
     ระบุคะแนนทีไ่ด้…………คะแนน     
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ส่วนที ่3   ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ 
1.  คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรพฒันำงำน 
     ตำมข้อตกลง      
    พิจารณาจากคุณภาพของผลงานทางวชิาการ ผลการพฒันางาน
มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้นทุกประเด็น และตรงตามเป้าหมาย
ตามขอ้ตกลง 
 

ควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง  เช่น 
  - มีหลกัการ แนวคิด ในการพฒันาตามลกัษณะงานนั้นๆ 
 - เอกสารรายงานผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงมีองคป์ระกอบตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  - มีองคป์ระกอบของผลงานตามขอ้ตกลงครบถว้น 
  - มีผลงานท่ีสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา   
 ผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นไปตำมเป้ำหมำย  เช่น 
   -  ผลการพฒันาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดไว ้
   -  ผลการพฒันามีคุณภาพและปริมาณท่ีตรวจสอบไดช้ดัเจน 

         ผ่ำน         
         มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภาพไม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง 
           
 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพัฒนำงำน     
ตำมข้อตกลง  

    พิจารณาจากประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ  ผลการพฒันางาน
ตามขอ้ตกลง ท่ีมีต่อการพัฒนาผูเ้รียน/ผู ้รับบริการและ         
วงวชิาการ 

ประโยชน์ของผลงำนทำงวชิำกำร ผลกำรพฒันำงำนตำมข้อตกลง  เช่น  
 - มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
   สถานศึกษา และหรือชุมชน  
 - มีการเผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอ่ืนน าไปพฒันาและประยกุตใ์ช ้โดยมีหลกัฐานการเผยแพร่ 
 - มีหลกัฐานแสดงถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้

         ผ่ำน         
         มีคุณภาพตามขอ้ตกลง 
                         
        ไม่ผ่ำน   
         มีคุณภาพไม่เป็นไป 
         ตามขอ้ตกลง 

 

       ลงช่ือ ...........................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
      (.................................................................) 
ต าแหน่ง..........................................................                       
วนัท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. .....................
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