
เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคมเพื่อจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนือ่ง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
และเกณฑ์การประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

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

คุณสมบัติ/กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. สถานศึกษาท่ีเปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒. หลักสูตรท่ีจัดท าขึ้นเป็นหลักสูตรตามงานนโยบายหรือเป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นตาม
บริบทของชุมชน 
  ๓. หลักสูตรมีความเช่ือมโยงกับสาขาท่ีเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

เกณฑ์การพิจาณาคัดเลือก (๑๐๐ คะแนน) 
 ๑. การบริหารจัดการ (๕๐ คะแนน) 
      ๑.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ (๒๐ คะแนน ) 

  ๑.๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  ๑.๑.๒ มีการวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการเรียนวิชาชีพของนักเรียน 
  ๑.๑.๓ มีการก าหนดรายวิชาของหลักสูตรวิชาชีพในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑.๔ มีการอนุมัติหลักสูตร 
  ๑.๑.๕ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  ๑.๑.๖ มีการน าหลักสูตรสู่ช้ันเรียน 
  ๑.๑.๗ มีการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ 
  ๑.๑.๘ มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
  ๑.๑.๙ หลักสูตรวิชาชีพมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และเช่ือมโยงอาชีวศึกษา                      

(๑๒ คะแนน/ข้อละ ๒ คะแนน) 

     ความน า 

 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ค าอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้างรายวิชา  

 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 เช่ือมโยงอาชีวศึกษา 
 



( ๒ ) 
     

๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุน (๑๐ คะแนน) 
       ๑.๒.๑ มีห้องเรียนส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ (๒ คะแนน) 

 เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
๑.๒.๒ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ (๒ คะแนน) 

 เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 เหมาะสม/ปลอดภัย ต่อการจัดการเรียนรู้ 
๑.๒.๓ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ (๒ คะแนน) 

 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 ส่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (เช่นป้ายนิเทศ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง 
ข้อคิด อุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฯลฯ ) 

๑.๒.๔ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (๒ คะแนน) 

 ระดับโรงเรียน/ครอบครัว 

 ระดับชุมชน/ชาติ 
๑.๒.๕ มีแผนส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน/การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ( ๒ คะแนน) 

๑.๓ การนิเทศภายใน (๑๐ คะแนน) 
๑.๓.๑ มีค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
๑.๓.๒ มีแผนการนิเทศ 
๑.๓.๓ มีการด าเนินการนิเทศ 
๑.๓.๔ มีการรายงานผลการนิเทศ 
๑.๓.๕ มีการน าผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุง 

๒. การจัดการเรียนรู้(๒๕ คะแนน) 
               ๒.๑ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับโครงการ (๖ คะแนน) 
  ๒.๑.๑ มีแผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฏีควบคู่กับภาคปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา 
           ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๒.๑.๒ มีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
  ๒.๑.๓ มีการบันทึกรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

     ๒.๒ การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (๕ คะแนน) 
 ๒.๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ 
 ๒.๒.๒ ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยตนเอง 

๒.๒.๓ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ  
๒.๒.๔ ผู้เรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน (เช่น เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย เป็นต้น) 
๒.๒.๕ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 



( ๓ ) 
 

               ๒.๓ การจัดการเรียนรู้ที่น าไปประยุกต์ใช้ (๔ คะแนน) 
๒.๓.๑ การจัดการเรียนรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ช้ันสูง 
๒.๓.๒ การศึกษาต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพ 

     ๒.๔ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน (๕ คะแนน) 
 ๒.๔.๑ การวางแผน/การออกแบบ 
 ๒.๔.๒ การด าเนินการตามแผน/การออกแบบ 
 ๒.๔.๓ ผลผลิต/ช้ินงาน/โครงงานอาชีพ  
 ๒.๔.๔ คุ้มค่ากับการลงทุน (บัญชีรายรับ รายจ่าย) 
 ๒.๔.๕ การทบทวนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
     ๒.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพที่ก าหนด 
          (๕ คะแนน) 
 ๒.๕.๑ การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
 ๒.๕.๒ การสร้างเครื่องมือท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
 ๒.๕.๓ การน าไปใช้ 
 ๒.๕.๔ การวิเคราะห์ผลการประเมิน/การสะท้อนผลการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
 ๒.๕.๕ การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๓. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน( ๒๕ คะแนน) 
               ๓.๑ การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของผู้เรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด(๕ คะแนน) 
  ๓.๑.๑ การออกแบบ/วางแผน 
                     ๓.๑.๒ การเตรียมวัสดุ การเตรียมและวิเคราะห์สภาพบริบท และการใช้อุปกรณ์ 
                     ๓.๑.๓ กระบวนการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
                     ๓.๑.๔ ผลงานตามแบบท่ีก าหนด 
                     ๓.๑.๕ ผลงานคุ้มค่ากับการลงทุน 
               ๓.๒ คุณภาพของผู้เรียนด้านวิชาชีพ ( ๔ คะแนน) 
                     ๓.๒.๑ ผลการประเมิน หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน   
                     ๓.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาชีพของผู้เรียนในช้ันเรียน อยู่ในระดับ ๓ ไม่น้อยกว่า 
                             ร้อยละ ๘๐  
               ๓.๓ เจตคติท่ีมีต่อการเรียนต่อการศึกษาต่อสายอาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ 
                     อุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ (แบบสอบถาม) (๖ คะแนน) 
                     ๓.๓.๑ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

           ๓.๓.๒ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและ  
อุตสาหกรรม ไทยแลนด์ ๔.๐ 

  ๓.๓.๓ นักเรียนมีความสนใจ/แนวโน้มท่ีจะศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น 
    ๓.๔ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน (๖ คะแนน) 
           ๓.๔.๑  มีแผนการตลาดท่ีสอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค ระดับโรงเรียน/ชุมชน 
           ๓.๔.๒  มีการด าเนินการตามแผนการตลาด 
           ๓.๔.๓  มีรายได้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีคุ้มทุน 



( ๔ ) 
 
               ๓.๕ การสร้างภาคีเครือข่ายของนักเรียนด้านวิชาชีพ ( ๔  คะแนน) 
                    ๓.๕.๑  มีการสร้างภาคีเครือข่ายในโรงเรียน(กลุ่มสนใจ ชมรมฯ) 
                    ๓.๕.๒  มีการสร้างภาคีเครือข่ายสู่ครอบครัว/ชุมชน 
                     
 
หมายเหตุ    
  การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จะใช้เกณฑ์ข้อท่ี ๑ การบริหารจัดการ (๕๐ คะแนน )   
  

 
 
 
 
 
 
 
 


