
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 
แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ                                                           

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 



    
 

                           

แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ 
เพ่ือรับรางวลัพระราชทาน ปการศกึษา ......................... 

            

ขอมูลท่ัวไป 
(สถานศึกษาเปนผูกรอก/รายงาน) 

 
 ๑. ช่ือสถานศึกษา.……………………………………….….….ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง.……….…………อําเภอ/เขต ………………………….จังหวัด.……………………    
รหัสไปรษณีย............ โทรศัพท……………………………....... โทรสาร……………………     
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                 อ่ืน ๆ  ………………………..…….………..กระทรวง………………………………. 
    จํานวนครูประจํา……………………คน จํานวนครูพิเศษ………..…………………...……….คน 
    จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของปการศึกษานี…้……………คน 
 ๑.๑  เปดสอนหลักสูตร   ...........…….ช่ัวโมง  ……………….ช่ัวโมง   ……………….ช่ัวโมง 
 ๑.๒ เปดสอนสาขาวิชาชีพ       
         ...........................………............................……….............................. ………. 
         ...........................………............................……….............................. ………. 
         ...........................………............................……….............................. ………. 
  ๒. นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน และโครงการหรือกิจกรรมดีเดน 
    ๒.๑ นโยบาย :…………………………………………………………………………………….        
    ๒.๒ ปรัชญา  : ……………………………………………………………………………………      
    ๒.๓ วิสัยทัศน : ………………………………………………………………………………….    
    ๒.๔ โครงการหรือกิจกรรมดีเดน :  ……………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………................. 
   …………………………………………………………………………………………................. 
   ………………………………………………………………………………………….................     
                                                  ลงช่ือ …………………………………………………  

                                                       (………………………………………………..) 
                                                                        ผูบริหารสถานศึกษา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                      
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา …………………… 

น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ดานท่ี ๑ คุณภาพนักศึกษา     
 ๑.๑ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค     
 ๑. นักศึกษาเปนผูใฝรูใฝเรียน มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      
 ๒. นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ือสัตย และรูจักรับผิด   

     ชอบตอสังคม 
    

 ๓.  นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เห็นคุณคาในเอกลักษณ 
    และภูมิปญญาไทย 

    

 ๔. นักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
    และส่ิงแวดลอม 

    

 ๑.๒ นักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ     
             ๑. นักศึกษามีความรูความสามารถเฉพาะทางตามศักยภาพตาม    

                  สาขาวิชาที่เรียน   
    

 ๒. นักศึกษามีทักษะในการส่ือสารและทักษะการแกปญหา         
 ๓. นักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพไปประยุกตใช     

    หรือผลิตผลงานไดอยางสรางสรรค 
    

            ๔. นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรไดภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด     

 ๑.๓ นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี และมีสวนรวมใน           
       กิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ 

    

 ๑. นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตดี แตงกายสะอาดเรียบรอย     
 ๒. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี     
 ๓. นักศึกษาเปนผูหางไกลจากสารเสพติด และอบายมุข     
            ๔. นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ 

 
    

 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานท่ี ๑  
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                                                                       ๓ 
น้ําหนัก 

รายการประเมินและตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ดานท่ี ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 ๑. การวิเคราะหและวางแผนเปดสอนรายวิชาตางๆ ไดอยาง               

   หลากหลาย สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และโครงสราง   
   หลักสูตรของสถานศึกษา  

    

           ๒.   การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และใชผลการประเมินในการ 
   พัฒนาหลักสูตร 

    

           ๓.   หลักสูตรมีความยืดหยุนหลากหลายและสอดคลองกับความ 
   ตองการของตลาดแรงงาน 

    

           ๔.   หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาหรือมาตรฐานองคกร วิชาชีพ     
 ๒.๒ การพัฒนาการเรียนการสอน     
          ๑. การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

  และลงมือปฏิบัติจริง 
    

         ๒. การสงเสริมใหมีการพัฒนาในสาขาวิชาที่เปดสอน นําภูมิปญญา 
  ทองถ่ินมาประยุกตใช หรือสอดแทรกในการสอน 

    

          ๓. การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ส่ือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุมคา     
           ๔. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู       
   ๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

         ๑. การใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพ 
              และหลากหลาย 

    

  ๒. การกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนที่ชวยยกระดับคุณภาพ นักศึกษา     
             ๓.  ระบบการรายงานความกาวหนาทางการเรียนตอนักศึกษาและ ชุมชน     
          ๔. การใชขอมูลจากผลการเรียนไปพัฒนานักศึกษา พัฒนาการสอน      

     และพัฒนาหลักสูตร     
    

   ๒.๔ การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
        ๑. แหลงคนควา หองสมุด หรือศูนยวิทยบริการที่มีปริมาณส่ือ      
            และเทคโนโลยีเพียงพอ                        

    

         ๒. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาใฝหาความรูเพิ่มเติม     
         ๓. หองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอและใชประโยชนคุมคา     
         ๔. การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา     
 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานที่ ๒  
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น้ําหนัก รายการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ดานท่ี ๓ การบริหารการจัดการ     
 ๓.๑ การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ     
 ๑.  การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน     
            ๒. การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบทันสมัย  

    และพัฒนาตอเนื่อง 
    

            ๓. การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนการสอน  

    

            ๔.  การเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา               
                 และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

    

 ๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา     
             ๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป             

        สอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจน   
     สภาพของทองถ่ิน และสถานศึกษา 

    

 ๒. การดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ     
 ๓. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางาน                    

    เปนไปอยางตอเนื่อง 
    

 ๔. การรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง ชุมชนและหนวยงาน 
     ที่เก่ียวของทราบ 

    

 ๓.๓ การบริหารงบประมาณและการบริการ     
 ๑. การบริหารงบประมาณอยางเหมาะสมและเพียงพอ     
              ๒. การติดตาม การประเมินผลการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ     
 ๓. การรายงานผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบและตรวจ สอบได     
            ๔. การจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากรตามความ 

    เหมาะสมและทั่วถึง 
    

 ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่     
          ๑. พื้นที่ โครงสรางพื้นฐาน และอาคารเรียนทุกแหงม่ันคงแข็งแรง  

 สะอาดปลอดภัย และเหมาะสมกับการทํากิจกรรม 
    

         ๒. อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ       
  อยูในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ 

    

         ๓. แผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ     
         ๔. ระบบสาธารณูปโภคและระบบการส่ือสารอยูในสภาพ                             

             ใชการไดดีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
    

 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานที่ ๓  
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น้ําหนัก รายการประเมินและตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ดานท่ี ๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน     
 ๔.๑ ความรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน     
 ๑. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนารวมกัน     
 ๒. ผลการดําเนินงานรวมกันเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม     
 ๓. ชุมชนใหการสนับสนุนสถานศึกษาอยางเหมาะสมและตอเนื่อง     
 ๔. สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน     
 ๔.๒  การอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม     
 ๑. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม     
 ๒. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษและเชิดชูศาสนา     
 ๓. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
 ๔. ชุมชนมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา     
 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานที่ ๔  
 
 
 
 

น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ดานท่ี ๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     
 ๕.๑ คุณลักษณะของผูบริหาร     
 ๑. ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการ วิชาชีพ                                  

และการ บริหาร จัดการสถานศึกษา 
    

 ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา     
           ๓.  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงาน                        

              แบบมีสวนรวม 
    

         ๔. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนที ่                               
             ยอมรับของผูที่เก่ียวของทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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น้ําหนัก รายการประเมินและตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕.๒ คุณลกัษณะของครู     
         ๑. ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร  

 สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพฒันานักศึกษาเปนรายบุคคล 
    

         ๒. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ 
             สามารถของนักศึกษาและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักศึกษา 
             และผูที่เก่ียวของ 

    

         ๓. ครูมุงม่ันในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่  
  มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี 

    

 ๔. ครูมีทักษะทางวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ     
 ๕.๓ คุณลกัษณะของบุคลากรฝายสนับสนุน     
 ๑. บุคลากรฝายสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน         

    ดวยความรับผิดชอบ 
    

 ๒. บุคลากรฝายสนับสนุน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหความรวมมือ                  
      กับสถานศึกษา 

    

 ๓. บุคลากรฝายสนับสนุน ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ดี     
 ๔. บุคลากรฝายสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา     
 ๕.๔ การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร     
 ๑. โครงสรางการบริหารงาน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของบุคลากร    

     กําหนดไวชัดเจน 
    

 ๒. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ     
 ๓. การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม     
 ๔. การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ ตอเนื่องและทั่วถึง     
 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานท่ี ๕ 
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น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน  ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ดานท่ี ๖ ความดีเดนของสถานศึกษา     
 ๖.๑ ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพของครูและนักศึกษา     
 ๑. สัดสวนของจํานวนผลงานตอจํานวนครูและนักศึกษา     
 ๒. ผลงานเกิดประโยชนในวงกวางและไดรับการเผยแพร      
            ๓. ผลงานไดจากการลงทุนอยางประหยัดและคุมคา     
 ๔. ผลงานเกิดจากการทํางานแบบมีสวนรวม     
 ๖.๒ ความพึงพอใจของนักศกึษาและผูใชบริการ     
 ๑. การติดตามสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผูใชบริการ     
 ๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน     
 ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํามีความกาวหนาในอาชีพ     
 ๔. ผูใชบริการ (หนวยงานที่วาจาง) พึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการ  

     ศึกษา 
    

 รวมคะแนนยอย     
 รวมคะแนนดานที่ ๖  
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………………………………………………………………………………………………………
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สรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ปการศึกษา ........................ 

ชื่อสถานศึกษา ……………………………………………..……อําเภอ……….…………..……………จังหวัด………………..…………………...  
   สังกัด…………………………………………………………..…………………………….……..พิจารณาใหไดลําดับท่ี………………………….……… 

ดานตาง ๆ ท่ีประเมิน          ผลรวมของคะแนน คาเฉล่ีย น้ําหนักคะแนน ผลคูณของคาเฉล่ียกับ หมายเหตุ 
(จํานวนรายการ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ แตละดาน แตละดาน แตละดาน นํ้าหนักคะแนนแตละดาน  

ดานท่ี  ๑  (๑๒ ขอ)            ๓   

ดานท่ี  ๒  (๑๖ ขอ)            ๒   

ดานท่ี  ๓  (๑๖ ขอ)            ๒   

ดานท่ี  ๔  (๘ ขอ)            ๒   

ดานท่ี  ๕  (๑๖ ขอ)            ๑   

ดานท่ี  ๖  (๘ ขอ)              ๒   

           คะแนนรวม ๑๒   
                                  คาเฉลี่ย 

                      ของคะแนนทุกดาน 
       

    ชื่อ ตําแหนง และสังกัดของคณะอนุกรรมการประเมิน  (เขียนตัวบรรจงใหอานชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 

๙ 

คะแนนของคณะอนุกรรมการ 

๑.   ………………………………………………………………………………    ประธานอนุกรรมการ 
๒. ………………………………………………………………………………     รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  ……………………………………………………………………………...      อนุกรรมการ 
๔. ………………………………………………………………………………      อนุกรรมการ 
๖…………………………………………………………………………………     อนุกรรมการ 
๗……..………………………………………………………………………….     อนุกรรมการ        
๘. ……… ………………………………………………………………………     อนุกรรมการ  

9 ๙  …………………………………………………………………………......   .  อนุกรรมการ/เลขานุการ 
               

ลงชื่อ   ……………………………………………….……………………. ประธานอนุกรรมการ 
ลงชื่อ  ..........………………………………………………………….       รองประธานอนุกรรมการ 
ลงชื่อ .. .………………………………………………………………….… อนุกรรมการ  
ลงชื่อ ………………………………………………………………………  อนุกรรมการ  
ลงชื่อ  ……………………………………………………………………… อนุกรรมการ 
ลงชื่อ ………………………………………………………………………  อนุกรรมการ 
ลงชื่อ……………………………………………………………………….  อนุกรรมการ 
ลงชื่อ ………… ………………………………………………………..…. อนุกรรมการ/เลขานุการ 



๑0 
 

 
     ความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินในภาพรวม 
  สมควรใหไดรับรางวัล………………………………………………………………….. 
  เหตุผล : ขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการประเมิน  โดยสรุปภาพรวมวา เหตุใดสถานศึกษาแหงนี้ 
                    จึงสมควรไดรับรางวัลพระราชทาน หรือรางวัลชมเชย 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

     
       (ลงชื่อ) ……………………………………………………ประธานอนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………รองประธานอนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
                               (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………………อนุกรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 


