รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
KTP
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Quality Assurance and Education Standard

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนภาระงานที่สําคัญสําหรับสถาบันการศึกษาทุกแหง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไดตระหนักในภารกิจดังกลาว จึงดําเนินกิจกรรมภายใตกลไกการประกัน
คุณภาพอันไดแก การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ภาควิชาทุกภาควิชาในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเปนหนวยงานยอยที่ตองสนองภารกิจ
หลักของสถานศึกษา ดังนั้นจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปขึ้น เพื่อแสดงภาระหนาที่ที่
ไดปฏิบัติจัดทําตลอดปการศึกษา
ผูจัดทําหวังวาเอกสารดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล

KTP
Section
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สารบัญ
หนา
กรอบการดําเนินงาน
ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบุคลากร
ขอมูลนักเรียน – นักศึกษา
ขอมูลดานงบประมาณ
ขอมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน

9
10
12
13

ตอนที่ 2

ผลการดําเนินงานในภาควิชา

14

ตอนที่ 3

สรุปผลและแนวทางการพัฒนาภาควิชา

78

KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

บันทึกขอความ
สวนราชการ ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ที่ ๐๖๒๖.๒ /………………………………………. วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล ไดรับมอบหมายใหทําการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดําเนินการเสร็จสิ้นตามเปาหมาย มีรายละเอียดดัง
ปรากฏในเอกสารเลมนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
( นายประภาส กํามหาวงษ )
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
( นายคมสัน อรรคแสง )
ความเห็นของผูอํานวยการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
( นายดํารงคเดช สุริยา )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
KTP
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ข้ อมูลภาควิชา
ภาควิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล
ปรัชญา
ขยัน อดทน มีวินัย ใฝเรียนรู
วิสัยทัศน
มุงมั่นจัดการศึกษาพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาชีพชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ดวย
กระบวนการที่สังคมมีสวนรวม ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพชางกลโรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ สาขาวิชาชีพชางเทคนิคการผลิตในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบและนอกระบบ
พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยใชทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรูอยางสูงสุด
พันธกิจที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ โดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น ใหมีสวนรวม
เปาหมาย
๑. ดานผลการจัดการศึกษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยเปน
ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากําหนดและไดรับการวาจางจาก
หนวยงานรัฐ เอกชน หรือองคกรอิสระ อื่นใดใหทํางานที่สุจริต อันนํามาซึ่งรายไดในการดํารงชีพ
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เปาหมาย (ตอ)
๒. ดานบริหารจัดการศึกษา หมายถึง แผนกวิชาไดมีการกําหนดนโยบายแผนการพัฒนา
ตลอดจนกรอบทิศทางทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลขับเคลื่อน
ของแผนกวิชาใหมีการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทางแผนกวิชา
จะดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิ์ภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง มีการจัดการเรียนรูและการฝก
ทักษะของผูเรียนโดยความรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เนนการฝก
ปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จากการ
ประสานงานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจน
หนวยงานภาคนออกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใหเกิดกลไก
ในการดําเนินงานและระบบติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนา ควบคูกับการประกันคุณภาพ
เพื่อใหเกิดผลในการปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่นๆ
และมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อนําไปปรับปรุงการประกันคุณภาพและการ
ปฏิบัติงานของแผนก มีการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ
อัตลักษณ
“ วินัยดี มีทักษะ ”
เอกลักษณ
“ สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ”
จํานวนงบประมาณที่ไดรับในปการศึกษา 2561
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: 1,674,725 บาท
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แผนภูมกิ ารประกันคุณภาพในภาควิชา
ประธาน
นายประภาส กํามหาวงษ์
เลขานุการ
นายศุภชัย เหล่าสมบัติ
ผูร้ ับผิดชอบมาตรฐาน
นายวิทวัส ขันอาสา

KTP
Section
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ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

ข้ อมูลบุคลากร ปี การศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

หัวหนาภาควิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล นายประภาส กํามหาวงษ
ครูประจําการ
จํานวน 9 คน
ครูพนักงานราชการ
จํานวน 2 คน
ครูอัตราจาง
จํานวน 5 คน

คุณวุฒิ
ต่ํากวา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง การศึกษา วุฒิอื่น ปริญญา
ตรี
โท
เอก
ตรี
นายประภาส กํามหาวงษ
√
ครู คศ.3
นายมานิจ สวาทพงษ
√
ครู คศ.3
นายตวงอัฐ ตุมอญ
√
ครู คศ.3
นายบารมี ภูอาจดั้น
ครู คศ.3
√
นายโสภณ ดวงชาทม
ครู คศ.3
√
นายนฤมิตร ตรีเดช
√
ครู คศ.3
นายทรัพย ตะนนท
√
ครู คศ.3
วาที่ ร.อ. มนวิไชย วันโพนทอง ครู คศ.2
√
นายศุภชัย เหลาสมบัติ
√
ครู คศ.2
พนักงานราชการ
นายพิเชษฐ ศรีทอง
√
พนักงานราชการ
นายกรวิชญ เผื่อนดา
√
นายโกสินทร พรมภาโส
ครูพิเศษ
√
นายณรงคเวช ปะสีระเตนัง
ครูพิเศษ
√
นายอภิสิทธิ์ ดรเขื่อนสม
ครูพิเศษ
√
นายวิทวัส ขันอาสา
ครูพิเศษ
√
วาที่ ร.ต.รุงประชา เทียงทํา
ครูพิเศษ
√

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักเรียน– นักศึกษา
KTP
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หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม

สาขางาน

ระดับชั้น

เครื่องมือกล

ปวช.1

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
95
1
96

ปวช.2

62

1

63

ปวช.3

63

2

65

220

4

224

ปวส.1

189

6

195

ปวส.2

130

1

131

319

7

326
550

รวม ระดับปวช.
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล และ
แมพิมพพลาสติก

รวม ระดับปวส.
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.)

ขอมูลดานงบประมาณ
KTP
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ประเภท
1. ครุภณ
ั ฑ (จัดซื้อเครื่องกลึง 5 เครื่อง)

จํานวนเงิน (บาท)
1,250,000

2. วัสดุฝก

399,725

3. โครงการดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
3.1 โครงการวันเขาพรรษา
3.2 โครงการไหวครูชางและครูประจําการ
3.3 โครงการสงทายปเกาตนรับปใหม 2562
3.4 ..............................................................
3.5 ...............................................................
4.โครงการดานการกีฬาและนันทนการ
4.1 โครงการพัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ
4.2 โครงการความรูทางอาเซียน
4.3 โครงการแบงปนทักษะวิชาชีพ
4.4 โครงการปองกันยาเสพติด
4.5 โครงการนองพี่กีฬาสีภายในแผนกชางกลโรงงาน
4.6 โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
5. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. โครงการดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. จัดทําและดําเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
7.1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐภายในภาควิชาฯ
7.2 โครงการตูอบน้ําสมุนไพร 4.0

1,000
5,000
3,000
…………………………………
…………………………………

1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
-

1,000
5,000
1,674,725

รวม

ขอมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน
KTP
Section
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จํานวน
หอง

พื้นที่แตละหอง
( ตารางเมตร )

ความเพียงพอคิดเปน
รอยละ

1. พื้นที่ฝกปฏิบัติในโรงงาน

2

1,250

100%

2. หองเรียนทฤษฎี
3. ศูนยวิทยบริการ มุมหองสมุด
มุมคนควา
4. หองคอมพิวเตอร

5

150

100%

1

30

100%

3

90

100%

2

40

100%

2

30

100%

1

50

100%

ที่

การจัดพื้นที่

5. หองเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ
6. พื้นที่จัดแสดงผลงาน /
นิทรรศการ
7. หองจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ

KTP
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ตอนที่ 2
ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2561

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

พ.ศ.2561
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จํานวน 9 ดาน ดังนี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
การดํารงชีวิตอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูน
อ มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น การประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอ การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเป
นระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยาง เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวย
งาน ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ ผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประ
โยชนไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสสู าธารณชน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา ที่
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ด
านอาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม
หรือกําหนด รายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไป
ใชใน
การจัดการเรียน การสอน
ดานที่ 3 ดานครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผูสอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
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3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงได
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปน
4 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 รอยละของสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
1.3 ดานดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ 1.3.2 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช
กระบวนการ PLC
2.3 ดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่
ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2.4.2 คุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

( นายดํารงคเดช สุริยา )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
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เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 ( 5 ดาน 25 ขอ)
---------------------------------------------------ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประกอบ ดวย การดูแลและ แนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค หรืองานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทํา และศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
รายละเอียดดังนี้
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
คําอธิบาย
ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวม ของสถานศึกษา
การประเมิน
ร อ ยละของผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูรียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ที่สําเร็จการศึกษาของรุน
จํานวนผูเรียนระดับปวช.และระดับ ปวส.แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผเู รียนสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
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6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
รอยละ 70.00 – 79.99
4
รอยละ 60.00 – 69.99
3
รอยละ 50.00 – 59.99
2
นอยกวารอยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ประเด็นที่ 1 รอยละของสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น

ระดับ/
หอง

ภาควิชา/ชั้นป

รอยละ
จน.
จน.
จน.
ผูสําเร็จ
ผูเรียน
ผูเรียน
ผูสําเร็จ การศึกษา
แรกเขา
ออก
การศึกษา เมื่อเทียบ
10 มิ.ย.
กลางคัน
แรกเขา
102
51
50.00

ปวช.

ชางกลโรงงาน

ปวส.

รวม ปวช.
เทคนิคการผลิต

102
144

51
95

50.00
65.97

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด ปวช. และปวส.

144
246

95
146

65.97
59.35

รอย
ละ

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชา รอยละ 59.35
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จน. ที่
ไม
สําเร็จ
การ
ศึกษา

รอย
ละ

คาคะแนน
2

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

จุดเดน
ฝายปกครองภาควิชามีการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาไดดีขึ้น
จุดควรพัฒนา
นักเรียน ศึกษาควรมีความรับผิดชอบในการเรียนใหมากขึ้น และควรมีการเก็บโทรศัพทเวลาเขา
เรียนในหองเรียน ครูที่ปรึกษาพยายามเขาถึงนักเรียน นักศึกษาใหมากกวานี้
ขอเสนอแนะ
ในการรับนักศึกษาควรรับนักศึกษาที่จบหรือสําเร็จการศึกษากอน ถึงเปดรับสมัครนักศึกษา และ
ควรจะรับสมัครพรอมกันทั่วประเทศ มีการเปด-ปดการรับสมัครใหตรงตามเวลาที่กําหนด
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
คําอธิบาย
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งด
านจิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปน ประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องคการฯ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ที่

1

2

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีผเู รียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปน ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)
ภาควิชามีผเู รียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
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ที่

3

4

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีผเู รียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด
ภาควิชามีผเู รียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
ภาควิชามีผเู รียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส
วนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ

/

/

/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5
KTP
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ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

Quality Assurance and Education Standard

จุดเดน
ภาควิชามีการติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาเปนระยะๆอยางสม่ําเสมอ
จุดควรพัฒนา
สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของภาควิชา
2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคประกอบดวย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตรมี
ภาวะ ผูนํากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

KTP
Section

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คําอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือ สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผู
ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เทียบกับจํานวน ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผล การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

ความสําเร็จ รอยละ.....ไมมีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ............
คาคะแนน
0

ระดับคุณภาพ

จุดเดน
สวนมากนักศึกษาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
จุดควรพัฒนา
ตองใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการดวย เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีโครงการรองรับอยู
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
KTP
Section
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การตรวจสอบขอมูล
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน ผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4
ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 5 ดาว
รอยละ 70.00 – 79.99หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 4
ดาว
รอยละ 60.00 – 69.99หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 3
ดาว
รอยละ 50.00 – 59.99หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 2
ดาว
นอยกวารอยละ 50.00หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 1
ดาว
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
คําอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผเู รียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยตามที่สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการ
นํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
ที่
1
2

3

4

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
ภาควิชาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ
ภาควิชามี. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ

/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
คาคะแนน
5

KTP
Section
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จุดเดน
มีการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ ตามหลักสูตรทั้งระดับ
ระดับ ปวช. และปวส.
จุดควรพัฒนา
สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาตอยอดโครงการของนักเรียน นักศึกษาเพื่อใชประโยชน
ไดจริง และสงเขารวมประกวดในระดับตางๆ
ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน
ระดับ/หอง

ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวน จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ
ผูเรียน
รางวัล/
ทั้งหมด
ระดับคุณภาพผลงาน
x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม
58
9
5
14
109
29
1
30
167

38

6

44

การตรวจสอบขอมูล
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผเู รียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ในสถานศึกษา
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัล
ชมเชย
KTP
Section
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เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1
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1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
คําอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา
ภาควิชาผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
ภาควิชามีผเู รียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
ภาควิชามีผเู รียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
ภาควิชามีผเู รียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ

/
/
/
/
/

หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย
2. การแขงขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองค
กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่
จัดขึ้นเอง โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ
ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
คาคะแนน
2
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Section

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
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จุดเดน
นักศึกษามีการจัดทําโครงการประกอบหลักสูตรที่สามารถนําไปตอยอดเปนสิ่งประดิษฐเพื่อใช
ประโยชนและประกวดได
จุดควรพัฒนา
ดานงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานดานสิ่งประดิษฐ และการสงเสริมทักษะเพื่อเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
การเขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ
2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือ เขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 5
5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 4
4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 3
3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 2
2
มีผลการประเมินตามขอ 1
1

KTP
Section

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวง - ศึกษาธิการ วาดวย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผู
เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของภาควิชา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและ
การประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑ
ประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและ
การประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑ
ประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูรียนระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จํานวนผูเรียนระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
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การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จํานวน
จํานวนผูที่เขา จํานวนผูเรียนที่
ผูเรียน
ทดสอบ
สอบผานเกณฑ
ระดับชั้น/หอง
ทั้งหมด
มาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
ปวช. 3/1,2
26
23
23
ปวช. 3/3,4
22
22
22
ปวช. 3/5
15
14
14
รวมปวช.
63
59
59
ปวส. 2/1,2
30
28
28
ปวส. 2/3,4
28
27
27
ปวส. 2/5,6
30
29
29
ปวส. 2/7
12
11
11
ปวส. 2/9,10
22
22
22
รวมปวส.
122
117
117
รวม
185
176
176

รอยละ
88.47
100
93.4
93.65
93.4
96.4
96.6
91.6
100
95.90
95.14

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชา รอยละ 95.14
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
ภาควิชามีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษากอนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จุดควรพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาควรมีการอานเพิ่มเติม และทบทวนความรูที่ไดเรียนมาใหมากกวานี้
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของภาควิชา
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร
างหลักสูตร โดยพิจารณา ในภาพรวมของภาควิชา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเรียน ปวช. และปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของภาควิชา
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับชั้น/หอง

ปวช.
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือ
กล
รวมปวช.
ปวส.
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือ
กล
รวมปวส.
รวมทั้งสิ้น

จน.
ผูเรียน
ทั้งหมด

จน.
รอยละของ
จน.ผูเรียนที่ ผูเรียนที่มี ผูเ รียนที่มี
ลงทะเบียน ผลการ
ผลการ
เขาทดสอบ ทดสอบ
ทดสอบ
ผาน
ผาน

65

63

46

73.01

65

63

46

73.01

123

122

72

59.01

123
188

122
185

72
118

59.01
63.78

คา
คะแนน

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชา คิดเปนรอยละ 63.78
คาคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
ภาควิชามีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษากอนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จุดควรพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาควรมีการอานเพิ่มเติม และทบทวนความรูที่ไดเรียนมาใหมากกวานี้
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับ รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ทั้งหมดในปการศึกษาที่
ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวม ของภาควิชา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของภาควิชา
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา
ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาตอ
KTP
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5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงาน
ทํา ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
อิสระในสาขางานที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับ

ภาควิชา

ปวช. สาขาวิชาชางกลโรงงาน

ปวส.

รวม ปวช.
สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต

รวม ปวส.
รวมระดับ ปวช.และปวส.

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวน จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ผูสําเร็จ ทํา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่
การศึกษา เกี่ยวของ
ที่ติดตาม ไดงาน ประกอบ ศึกษาตอ รวม
ได
ทําที่
อาชีพ สาขาที่ ทั้งหมด รอย
ละ
สาขาที่ อิสระ เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

51

50

8

-

42

50

98

51

50

8

-

42

50

98

139

106

139

106

41

13

32

106

76

190

156

49

13

74

156

82.11

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชา คิดเปนรอยละ82.11
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดควรพัฒนา
นักศึกษาควรมีความรับผิดชอบในการเรียนใหมากขึ้นและควรมีการเก็บโทรศัพทเวลาเขาเรียนใน
หองเรียน

KTP
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ขอเสนอแนะ
ในการรับนักศึกษาควรรับนักศึกษาที่จบหรือสําเร็จการศึกษากอน ถึงเปดรับสมัครนักศึกษา และ
ควรจะรับสมัครพรอมกันทั่วประเทศ มีการเปด-ปดการรับสมัครใหตรงตามเวลาที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
รอยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
นอยกวารอยละ 50.00
1
กําลังพัฒนา
หมายเหตุ
1. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ กับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จํา
เปนในศตวรรษที่
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คําอธิบาย
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
สงเสริมให สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
KTP
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การประเมิน
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุง หลักสูตร
ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผเู รียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง
กับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน
ภาควิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
ภาควิชามีการติดตอและทําขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการไวหลายบริษัท รองรับ
นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงาน และทําไดดวย
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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การตรวจสอบขอมูล
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร ฯ
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

x 100

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล มีการเปดสอน ดังนี้
1. ระดับ ปวช. สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
2. ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล และแมพิมพ
พลาสติก
=

𝟑
𝟑

× 100

= 100

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 100
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คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คําอธิบาย
ภาควิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษ ที่ 21
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การประเมิน
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
ที่

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ

ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มงุ
เนนสมรรถนะอาชีพ
ครูผูสอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
2
คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูผูสอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสกู าร
3 ปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning
STEM Education
ครูผูสอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ
4 อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
ครูผูสอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
5
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
1

คาคะแนน
5

/
/
/

/
/

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

การตรวจสอบขอมูล
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสกู ารปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู ที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ
วิธีการ ที่หลากหลาย
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ตารางบันทึกขอมูลหลักฐานการตรวจสอบ
ที่

ชื่อ – สกุล

แผนการ
แบบ
บันทึกหลัง
สอนบรูณา
ประเมินผ
สอน
การ
ล
ทํา ไม ทํา ไม ทํา ไม

นิเทศการ
สอน
ทํา

ไม

1

วิจัย
ทํา

/
/
/
/
/
นายประภาส กํามหาวงษ
2 นายตวงอัฐ ตุมอญ
/
/
/
/
/
3 นายบารมี ภูอาจดั้น
/
/
/
/
/
4 นายมานิจ สวาทพงษ
/
/
/
/
/
5 นายโสภณ ดวงชาทม
/
/
/
/
/
6 นายนฤมิตร ตรีเดช
/
/
/
/
/
7 นายทรัพย ตะนนท
/
/
/
/
/
8 วาที่ ร.ท.มนวิไชย วันโพนทอง
/
/
/
/
/
9 นายศุภชัย เหลาสมบัติ
/
/
/
/
/
10 นายพิเชษฐ ศรีทอง
/
/
/
/
/
11 นายกรวิชญ เผื่อนดา
/
/
/
/
/
12 นายโกสินทร พรมภาโส
/
/
/
/
/
13 นายอภิสิทธ ดรเขื่อนสม
/
/
/
/
/
14 วาที่ ร.ต.รุงประชา เทียงทํา
/
/
/
/
/
15 นายณรงคเวช ปะสีระเตนัง
/
/
/
/
/
16 นายวิทวัส ขันอาสา
/
/
/
/
/
รวม
16
16
16
16
16
หมายเหตุ : 1. เอกสารทั้งหมดเก็บรวมไวที่ภาควิขา
2. รายงานวิจัย อยางนอยภาคเรียนละ 1 รายวิชา
จุดเดน
มีการจัดทําแผนการสอน สื่อการสอน และงานวิจัย เพื่อพัฒนาตัวผูเรียน
จุดควรพัฒนา
ควรใหการสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูครูในการใชสื่อทางคอมพิวเตอร
ขอเสนอแนะ
วิทยาลัยควรสงเสริมครุภัณฑสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรเจคเตอรใหกับภาควิชาอยางครบถวนใหมีความสม
สมบูรณ

KTP
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ไม

เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 100
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
มีการจัดทําแผนการสอน สื่อการสอน และงานวิจัย เพื่อพัฒนาตัวผูเรียน
จุดควรพัฒนา
ควรใหการสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูครูในการใชสื่อทางคอมพิวเตอร
ขอเสนอแนะ
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วิทยาลัยควรสงเสริมครุภัณฑสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรเจคเตอรใหกับภาควิชาอยางครบถวนใหมีความสม
สมบูรณ
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
รอยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
นอยกวารอยละ 50.00
1
กําลังพัฒนา
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเส
ริมการเรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ทั้งของรัฐและ เอกชน
3.1 ครูผูสอน
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียน
รูตาม มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลง เรียนรูและทําวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
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การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

รอยละของครูผสู อนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
รอยละของครูผสู อนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
รอยละของครูผสู อนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง
รอยละของครูผสู อนที่ใชสอื่ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
รอยละของครูผสู อนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก
ปญหาการจัดการเรียนรู

3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มีรอยละ ไมมรี อยละ
/
/
/
/
/

การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่ หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การ
เรียนการสอน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
รอยละเฉลี่ย =
𝟓𝐍
ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 75.
คาคะแนน
4

KTP
Section

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
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จุดเดน
มีการแกปญหาเด็ก
จุดควรพัฒนา
ตองเขียนรายงานการทําในรูปแบบงานวิจัย
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของภาควิชา
2. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียน การสอน
6. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
รอยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
นอยกวารอยละ 50.00
1
กําลังพัฒนา
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คําอธิบาย
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผู
เรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
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การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1

รอยละของครูผสู อนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
รอยละของครูผสู อนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน
รอยละของครูผสู อนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
รอยละของครูผสู อนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผเู รียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน
การเรียน
รอยละของครูผสู อนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มีรอยละ ไมมรี อยละ
/
/
/
/
/

การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผเู รียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
รอยละเฉลี่ย =

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
𝟓𝐍

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 100
คาคะแนน
5

KTP
Section

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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จุดเดน
ครูที่ปรึกษามีการจัดทําขอมูลของนักเรียนในที่ปรึกษา และติดตามความประพฤติของนักเรียน
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผเู รียนมีความมุงมัน่ ตั้งใจในการเรียน
6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
รอยละ 70.00 – 79.99
4
รอยละ 60.00 – 69.99
3
รอยละ 50.00 – 59.99
2
นอยกวารอยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คําอธิบาย
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ
หรือเผยแพร
KTP
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การประเมิน
1. รอยละของครูผสู อนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
2. รอยละของครูผสู อนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
3. รอยละของครูผสู อนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียน การสอน
4. รอยละของครูผสู อนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. รอยละของครูผสู อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
รอยละของครูผสู อนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ
รอยละของครูผสู อนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
รอยละของครูผสู อนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียน การสอน
รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
รอยละของครูผสู อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร

ผลการปฏิบัติ
มีรอยละ ไมมรี อยละ
/
/
/
/
/

การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร
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รอยละเฉลี่ย =

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
𝟓𝐍

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 100
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
ครูผูสอนในภาควิชาไดเขารับการอบรมผานตามเกณฑที่กําหนด
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
หรือ เผยแพร

KTP
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แบบบันทึกขอมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล

รอยละ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอยละ

-

-

-

-

-

รวม
16 16 100% คําชี้แจง ขอมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของแตละภาควิชา

รอยละ

รวมโครงการแลกเปลี่ยนครู

-

ไดรับการประกาศเกียรติคุณ

รอยละ

16 100%

รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรืองาน
สรางสรรค

16

รอยละ

เทคโนโลยีเครื่อง
มือกล

การฝกอบรมวิชาชีพ/วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาควิชา/สาขาวิชา

จํานวนครู/บุคลากรทั้งหมด

จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (คน)

16 100%

-

-

-

-

16 100%

การพัฒนาดานตาง ๆ
ฝกอบรมวิชาการ/วิชาชีพ
รับ
ไดรับ
รวม
การ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุนการศึกษา
การ
ที่
ชื่อ-สกุล
โครงการ พัฒนา
ทุนวิจัยหรือ
ประกาศ
สถานศึกษา/
แลกเปลี่ยน คุณภาพ
สถาน
งาน
เกียรติ
หนวยงาน
ครู
ชีวิต
ประกอบการ
สรางสรรค
คุณ
องคกร
1 นายประภาส กํามหาวงษ
49
1
2 นายมานิจ สวาทพงษ
49
1
3 นายตวงอัฐ ตุมอญ
49
1
4 นายบารมี ภูอาจดั้น
49
1
5 นายโสภณ ดวงชาทม
49
1
6 นายนฤมิตร ตรีเดช
49
1
7 นายทรัพย ตะนนท
49
1
8 วาที่ ร.อ. มนวิไชย วันโพนทอง
49
1
9 นายศุภชัย เหลาสมบัติ
49
1
10 นายพิเชษฐ ศรีทอง
49
1
11 นายกรวิชญ เผื่อนดา
49
1
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ชื่อ-สกุล

ที่

12
13
14
15
16

นายโกสินทร พรมภาโส
นายณรงคเวช ปะสีระเตนัง
นายอภิสิทธิ์ ดรเขื่อนสม
นายวิทวัส ขันอาสา
วาที่ ร.ต.รุงประชา เทียงทํา

รวม

การพัฒนาดานตาง ๆ
ฝกอบรมวิชาการ/วิชาชีพ
รับ
ไดรับ
รวม
การ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุนการศึกษา
การ
โครงการ พัฒนา
ทุนวิจัยหรือ
ประกาศ
สถานศึกษา/
แลกเปลี่ยน คุณภาพ
สถาน
งาน
เกียรติ
หนวยงาน
ครู
ชีวิต
ประกอบการ
สรางสรรค
คุณ
องคกร
1
49
1
49
1
49
1
49
1
49
784
16

หมายเหตุ : 1. การพัฒนาครู 12 ชั่วโมงตอคนตอป
คําชี้แจง แบบบันทึกขอมูลจํานวนครูตอนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ระดับชั้นป

จํานวนครู

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

ชางกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
ชางกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต

16
16

224
326

รวมทั้งหมด

16

550

จํานวน
ครูที่จบ รอยละ
อัตราสวน ตรงหรือ ของครูที่
ครูตอ
สัมพันธ จบตรง
ผูเรียน
กับ
หรือ
รายวิชา สัมพันธ ฯ
ที่สอน
1:14
16
100%
1:21
16
100%

1:35

16

หมายเหตุ : จํานวนครูตอนักเรียน*** ยอดนักเรียนนักศึกษาใชยอด ลงทะเบียน 2/2561 ***

KTP
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100%

1. อุตสาหกรรม ครู 1 คน ตอ นักเรียน 30 คน
2. พานิชยกรรม ครู 1 คน ตอ นักเรียน 40 คน
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
รอยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
นอยกวารอยละ 50.00
1
กําลังพัฒนา
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผู
บริหาร สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําให
การบริหาร จัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และ
การบริหารจัดการระบบ ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาควิชา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
การประเมิน
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการปฏิบัติ
มี
ไมมี
1 ภาควิชามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
/
2 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
/
3 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
/
4 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ สถานศึกษา
/
5 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
/
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ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5.ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของภาควิชา
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหาร จัดการภาควิชา
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน

KTP
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เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามขอ 1
1
กําลังพัฒนา
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา/ภาควิชา
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหาร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการภาควิชา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ ภาควิชา
การประเมิน
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดภาควิชา
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใชใน การบริหารจัดการศึกษา
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการปฏิบัติ
มี
ไมมี
1 หัวหนาภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
/
2 หัวหนาภาควิชาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ /
3 หัวหนาภาควิชามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
/
4 หัวหนาภาควิชามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
หัวหนาภาควิชามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี
5
/
สารสนเทศเพื่อใชใน การบริหารจัดการศึกษา ภาควิชา
ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น.5.ขอ
KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
2
มีผลการประเมินตามขอ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหผเู รียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ
สังคม รายละเอียดดังนี้
KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คําอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษาและ สถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการปฏิบัติ
มี
ไมมี
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา
1
/
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

3

4

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน
3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ

KTP
Section

/

/

/
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ที่

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
ภาควิชามีการทํา MOU กับสถานประกอบการหลายบริษัท
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา

KTP
Section

Quality Assurance and Education Standard

เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย
ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมิน
ที่
1
2
3

4

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
ภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและ ครูฝกในสถานประกอบการ
ภาควิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผเู ชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย
กวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน
ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
อยางเปนรูปธรรม

KTP
Section

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
/
/
/

/
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ที่
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง

/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
ภาควิชามีการระดมทุนจากจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดการศึกษา และมอบ
เปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาดวย
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือ ตางประเทศ
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้ง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ เครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
KTP
Section
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เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
2
มีผลการประเมินตามขอ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คําอธิบาย
ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผเู รียนเปนผูมี
จิตอาสาโดยใช วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการชุมชน
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา
ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น....5.........ขอ
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คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
5
มีผลการประเมิน 4 ขอ
4
มีผลการประเมิน 3 ขอ
3
มีผลการประเมิน 2 ขอ
2
มีผลการประเมิน 1ขอ
1
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Section

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คําอธิบาย
ภาควิชาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
การประเมิน
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการปฏิบัติ
มี
ไมมี
ภาควิชามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอ
/
1
ตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม
2
/
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
ภาควิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
3 หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
/
สะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
ภาควิชามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
4 ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
/
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ภาควิชามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
5 เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
/
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5
KTP
Section

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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จุดเดน
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล
งการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรือ งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน
หรือ งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
2
มีผลการประเมินตามขอ 1
1
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คําอธิบาย
ภาควิชามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับให
บริการทาง การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
การประเมิน
ที่

1

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก
1.1 ระบบสงกําลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย
ภาควิชามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
ภาควิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของ
ภาควิชา
ภาควิชามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
ภาควิชามีระบบรักษาความปลอดภัย

/

/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในภาควิชา
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในภาควิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบ
กําจัดขยะ ภายในภาควิชาที่สอดคลองกับบริบทของภาควิชา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ขอ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ขอ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ขอ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1ขอ
1
กําลังพัฒนา

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
คําอธิบาย
ภาควิชามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
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การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหอง
สมุดอยางตอเนื่อง
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา
คนควา ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมี ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
ภาควิชามีการสรางแรงจูงใจใหผเู รียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ
ของผูใชบริการ
ภาควิชามีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ ผูเรียน หรือผูสนใจ
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ
4. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ขอ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ขอ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ขอ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1ขอ
1
กําลังพัฒนา
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา/ภาควิชา
คําอธิบาย
ภาควิชามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ
ประหยัดเวลา บุคลากรและ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวาง
สถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
ภาควิชามีผรู ับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใชขอมูล
ภาควิชาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในภาควิชา
ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในภาควิชา
ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกภาควิชา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
คาคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วยังชาอยู และไมเหมาะสม ควบคุมกับจํานวนผูใช
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและ ใชขอมูล
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
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หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขาย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง เขากับเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนขอมูล ที่
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทต
อวินาที)
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมิน 5 ขอ
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมิน 4 ขอ
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
3
ดี
มีผลการประเมิน 2 ขอ
2
ปานกลาง
มีผลการประเมิน 1ขอ
1
กําลังพัฒนา
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คําอธิบาย
ภาควิชาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนไดเต็มศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับ จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100

ความสําเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเปนรอยละ 100
คาคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเดน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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จุดควรพัฒนา
ตองพัฒนาดานความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต
.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบขอมูล
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
รอยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
รอยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
รอยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
นอยกวารอยละ 50.00
1
กําลังพัฒนา

ดานที่ 6 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบไปดวยประเด็นการประเมินดังนี้
6.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา
คําอธิบาย
ภาควิชาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดัวยการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกระทรวง
วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ป พ.ศ. 2561
ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา
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ที่

1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการเขารวมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ภาควิชาไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
.ภาควิชาไดมีสวนรวมในการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาควิชาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
ภาควิชา
ภาควิชาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา

/
/
/
/
/

ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 .ขอ
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเดน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
เกณฑการตัดสิน
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ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

KTP
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คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน
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ตอนที่ 3
สรุปผล
และแนวทางการพัฒนาภาควิชา
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สรุปผลการดําเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
ประจําปการศึกษา2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา
จุดเดน
ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามรายวิชา ดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
จุดดอยตองพัฒนา
ควรมีการจัดอบรมการทําแผนการจัดการเรียนรู อบรมการทําสื่อการสอนใหสอดคลองกับรายวิชา
ที่ทําการสอน
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
วิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรใหครบถวนและมีความทันสมัย
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือจากสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จกาศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอและ
จาก บุคคลสถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
โดยใช แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมา
วิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขางานที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงาน
ผูรับบริการ จาก การประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51
– 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
จุดเดน
สวนมากนักศึกษาออกไปทํางานตามสถานประกอบการที่นักศึกษาไดเคยไปฝกประการณ (ฝกงาน)
จุดดอยตองพัฒนา
ภาควิชาฯ ควรมีการทําแบบสอบถาม แลวใสไวในเว็บไซตของ ภาควิชาฯ เพื่องายตอการตอบ
แบบสอบถามของทางบริษัท
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ในการรับนักศึกษาควรรับนักศึกษาที่จบหรือสําเร็จการศึกษากอน ถึงเปดรับสมัครนักศึกษา
และควรจะรับสมัครพรอมกันทั่วประเทศ มีการเปด-ปดการรับสมัครใหตรงตามเวลาที่กําหนด
ดานที่ 3ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา/ภาควิชา
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษามีการบริหารการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความ
รวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการ
มีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหมีกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเ รียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จุดเดน
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมายชัดเจน
จุดดอยตองพัฒนา
สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนพัฒนาอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การติดตาม การตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามที่กําหนด
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษามีการบริหารการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการ
มีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหมีกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเ รียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จุดเดน
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย
ชัดเจน
จุดดอยตองพัฒนา
สนับสนุนใหกลุมผูบ ริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การติดตาม การตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามที่กําหนด
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ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
วิธีดําเนินการ
ภาควิชามีการการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน โรงฝกงาน หองเรียน
หองปฏิบัติการตางๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน การสอน ใหพรอมใชงานและ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน โรงฝกงาน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ อยูในสะภาพพรอมใชงาน
และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
จุดเดน
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน โรงฝกงาน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ รวมทั้งสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน การสอน ใหพรอมใชงานและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
จุดดอยตองพัฒนา
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ความเห็นของหัวหนาภาควิชา
ขาพเจาไดทําการเก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอตลอดปการศึกษา และไดรวบรวมผล ตรวจสอบผล
การดําเนินการในภาควิชาเปนที่ถูกตองแลว ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ ........................................................
( นายประภาส กํามหาวงษ)
หัวหนาภาควิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล
ความเห็นของรองผูอํานวยการ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
( นายคมสัน อรรคแสง )
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
ความเห็นของผูอํานวยการ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
( นายดํารงคเดช สุริยา )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
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