
     ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  
 
1.  ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
 ช่ือ........................................................นามสกุล................................................................................... 
 ต าแหน่ง..............................วิทยฐานะ...............................................  ต าแหน่งเลขท่ี..........................     
 สถานศึกษา.......................................................อ  าเภอ/เขต................................................................... 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .............................................................................................. 
 รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ...................................................ขั้น...........................................................บาท 
 เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ ................................................................................... 
 
2.  ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี ้ 
 (ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อเพื่อประกอบ                  
การพิจารณาดว้ย)  
 ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  1.  ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัผู้เรียน  
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทุกสาขางาน ตามโครงสร้างหลกัสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา  2 ปีการศึกษา   

-  สาขางาน........................ 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ ................... 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ  .................. 

                                        -  สาขางาน................................. 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 

 ฯลฯ 
 สรุป สาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนมีจ านวน .......สาขางาน   
            คิดเป็นร้อยละ........ 
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 หมายเหตุ    กรณีวทิยาลยัสารพดัช่างเปิดสอนเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น ใหร้ายงาน 
ทุกวชิาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเปิดสอน
ในสถานศึกษา  2 ปีการศึกษา   

  -   หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น   วชิา...........................จ  านวน ........ ชัว่โมง 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
 

-     หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น   วชิา...........................จ  านวน ........ ชัว่โมง 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 

 ฯลฯ 

สรุป วชิาตามหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีผูรั้บการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
            เพิ่มข้ึนมีจ านวน ...........วชิา   คิดเป็นร้อยละ........  

1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกข้อ 
(2 ปีการศึกษา) 
 ขอ้ท่ี 1 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 2 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
 



- 3 - 
 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 3 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 4 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 5 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้..................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี..........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..................................คน 
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  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้..................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี..........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..................................คน 
                                                สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 6 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
      ฯลฯ 
 

 1.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน

คุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ถึง ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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    หมายเหตุ   

1. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. ใหใ้ชผ้ล 
การประเมินคุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยั 
สารพดัช่างมาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส.  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาคร้ังสุดทา้ย
และตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.1 ถึงตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.4 ดงัน้ี 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

2. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลยัสารพดัช่าง   
มาตรฐานท่ี 2 การฝึกอบรม  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ประสิทธิผลในการฝึกอบรม คร้ังสุดทา้ย ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2  
ถึงตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ดงัน้ี 
      ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั..............................    

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน  

ตวับ่งช้ีท่ี 1-4,6,7 และ 15 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 15 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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1.4  ผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 

สูงสุดของสถานศึกษา   ปีการศึกษาปัจจุบัน    
ระดบั ปวช. ปีการศึกษา.............จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผา่นเกณฑจ์ านวน ..... คน  คิดเป็นร้อยละ...... 
ระดบั ปวส. ปีการศึกษา.............จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผา่นเกณฑจ์ านวน ..... คน  คิดเป็นร้อยละ...... 

   

หมายเหตุ   กรณีวทิยาลยัสารพดัช่างทีจ่ดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันอย่างเดยีว 
                  ไม่ต้องรายงานในข้อ 1.4  

1.5  ผลการพฒันาความสามารถของผู้เรียน  
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นศิลปะ 
     ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน  
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษา 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นดนตรี 
     ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นเขา้ใจตนเอง 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นรอบรู้ธรรมชาติ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นกีฬา 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ/์โครงงานฯ/งานวจิยั 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นบริการวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชน 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน  
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1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มทีม่ีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
-  ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
    จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 
-  ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
   จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 
-  รวม 2 ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
   จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 

 

หมายเหตุ   ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างทีจ่ดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันไม่ต้องรายงานในข้อนี ้
 

 2.   ผลการพฒันาที่เกดิกบัครู  
         ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบหลงัสุดน ามารายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของครู 4 มาตรฐาน 9 ตวับ่งช้ี  
มาตรฐานท่ี 3   

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.5 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

มาตรฐานท่ี 4  
    ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

มาตรฐานท่ี 5  
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

มาตรฐานท่ี 6  
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
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หมายเหตุ   
1.  ส าหรับวิทยาลยัสารพดัช่างทีจั่ดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ให้ใช้ผลการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพดัช่าง  
มาตรฐานท่ี 3  การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 

    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 5  การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 6  การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

2. ส่วนวทิยาลัยสารพดัช่างทีจั่ดการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันให้ใช้ผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพดัช่าง 

มาตรฐานท่ี 2  การฝึกอบรม 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 5  การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 6  การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตวับ่งช้ีท่ี 5,10 และ 16  
 ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 ตวับ่งช้ีท่ี 16 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

 2.2  ผลการพฒันาทางวชิาชีพ  
  จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน                   
ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้  

- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
              ไดรั้บการพฒันา..................คน คิดร้อยละ..................คน 
 - ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
             ไดรั้บการพฒันา..................คน  คิดร้อยละ..................คน 
 - รวม 2 ปีการศึกษา ไดรั้บการพฒันาจ านวน..............คน  คิดร้อยละ..................คน 

2.3   ผลการเสริมสร้างวินัย  
  ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดา้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบติังานตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ” คร้ังสุดทา้ย อยูใ่นระดบั................................. 

2.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติจากหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  

- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 

- รวม 5 ปี การศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่งฯ ............คน คิดเป็นร้อยละ............ 
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      3.  ผลการพฒันาที่เกดิกบัสถานศึกษา  
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าประเมินรอบหลงัสุดน ามารายงาน   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 

ดา้นผูบ้ริหาร  
    มาตรฐานท่ี 1 การประกนัคุณภาพภายใน  
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.6 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.7 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.8 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

 หมายเหตุ 
1. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. ใหใ้ชผ้ลการประเมิน

คุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง 
     มาตรฐานท่ี 1  การประกนัคุณภาพภายใน 
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.1   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.2   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.6   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.7   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.8   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.10 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
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   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  
 

 2.  ส่วนวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น ใหใ้ชผ้ลการประเมิน 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง 
     มาตรฐานท่ี 1  การประกนัคุณภาพภายใน 
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
     มาตรฐานท่ี 2  การฝึกอบรม 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.3  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.4  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.5  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.6  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 8.2, 9, 11, 

12 และ 13  
   ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 11  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 12  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 13  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
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4. ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่น 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

วทิยาลยัสารพดัช่าง มาตรฐานท่ี 5 การใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม  
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

  ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

 ตวับ่งช้ีท่ี 8.1   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
  ตวับ่งช้ีท่ี 14.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

 ตวับ่งช้ีท่ี 14.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
  ตวับ่งช้ีท่ี 17   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
  ตวับ่งช้ีท่ี 18   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 

5.  ปริมาณและสภาพของงาน 
 ใหท้ าเคร่ืองหมาย   /  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่
  จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์
  ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
    มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
  หรือท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นใชค้รุภณัฑท์างการศึกษาเป็นพิเศษ 
  มีโครงการหรือห้องเรียนพิเศษท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วนราชการตน้สังกดั 
  มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/สังคม 
  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือ เกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั ตามประกาศของ 
     หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
  มีผลการปฏิบติังานดีเด่นของภาระงานดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
  มีการจดัการเรียนการสอน 2 ระดบัข้ึนไป 
  มีจ านวนนกัเรียน-นกัศึกษาในสถานศึกษามากกวา่ 1,000 คน ข้ึนไป 
  จ านวนสาขาวชิา/สาขางานมากกวา่ 5 สาขาข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

 ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวัล/ผลที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
     เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการด าเนินงาน) 
3.   ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเ ร็จเป็นท่ีประจักษ์ไปใช้  (ระบุว่าผล 

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบัติหรือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ 
นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลักฐานการพฒันาผลงานและการใช้
ประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการ

พฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง  
จะพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร (ก าหนด 3 เดือน 
หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอในการพฒันางานนั้น) 

          

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ).........................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (........................................) 
                                                       ต  าแหน่ง................................................... 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 


