รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2562

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ขอมูลภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ เสริมสรางคุณธรรม กิจกรรมสูสาธารณะ

วิสัยทัศน
มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และ วิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
พันธกิจ
ผลผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับที่เปดตรงตามความตองการ
ของอุตสาหกรรม และพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดําเนินการพัฒนาองคความรูและประยุกตใชในอุตสาหกรรม
ใหบริการวิชาการ ในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมแกภาครัฐและเอกชน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เปาหมาย
1. ดานผลการจัดการศึกษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดย
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากําหนด และไดรบั การวาจางจาก
หนวยงานรัฐ
2. ดานบริหารจัดการศึกษา หมายถึง แผนกวิชาไดมีการกําหนดนโยบายแผนการพัฒนา
ตลอดจนกรอบทิศทางทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลขับเคลื่อนของ
แผนกวิชาใหมีการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทางแผนกวิชาจะ
ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง มีการจัดการเรียนรูและการ
ฝกทักษะของผูเรียนโดยความรวมมือของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เนนการฝก
ปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการ
ประสานงานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหนวยงาน
ภาคนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใหเกิดกลไกใน
การดําเนินงานและระบบติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนา ควบคูกับการประกันคุณภาพ เพื่อให
เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่น ๆ และมีการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อนําไปปรับปรุงการประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานของแผนก
มีการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการ ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
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อัตลักษณ

“วินัยดี มีทักษะ”

เอกลักษณ

“สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ”

จํานวนงบประมาณที่ไดรับในปการศึกษา 2562

: 218,400 บาท
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ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2562
1. หัวหนาภาควิชา นายณัฐธัญ สุวรรณทา
2. ครูประจําการ จํานวน 7 คน
3. ครูอัตราจาง จํานวน 2 คน
คุณวุฒิ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุมมวง
น.ส.ปยรัตน แกวกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร
นางชฎารัตน สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย วงษจําปา
นายภักดิ์ภูมิ เอื้อราษฎร

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

การศึกษา










วุฒิ
อื่น

ต่ํากวา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
ตรี










รวม ครูผูสอน 9 คน
หมายเหตุ เรียงลําดับจากครูประจําไปถึงครูอัตราจาง
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักเรียน – นักศึกษา
หลักสูตร/ประเภท
วิชา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

เทคนิคคอมพิวเตอร

เทคนิคคอมพิวเตอร

ปวช.1

จํานวน (คน)
ชาย หญิง
รวม
25
20
45

เทคนิคคอมพิวเตอร

เทคนิคคอมพิวเตอร

ปวช.2

28

18

46

เทคนิคคอมพิวเตอร

เทคนิคคอมพิวเตอร

ปวช.3

30
83

13
51

43
134

ปวส.1

32

8

40

ปวส.2

37

24

61

69

32

101
235

รวม ระดับปวช.
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ฮารดแวร
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ฮารดแวร
รวม ระดับปวส.
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.)
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ขอมูลดานงบประมาณ
ประเภท

จํานวนเงิน (บาท)

1. ครุภัณฑ

-

2. วัสดุฝก

135,500 บาท

3. โครงการดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
3.1 พิธีไหวครูประจําป
3.2 กิจกรรมปใหมประจําป
4. โครงการดานการกีฬาและนันทนการ
4.1 โครงการกีฬาสีภายใน
5. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. โครงการดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. จัดทําและดําเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวม

2,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
2,000 บาท
6,900 บาท
218,400 บาท

หมายเหตุ: ขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-พัฒนาไอที
64,000 บาท
-พัฒนาผูเรียน 18,900 บาท
-วัสดุฝก
135,500 บาท
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ขอมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน
ที่

การจัดพื้นที่

1. พื้นที่ฝกปฏิบัติในโรงงาน
2. หองเรียนทฤษฎี
3. ศูนยวิทยบริการ มุมหองสมุด
มุมคนควา
4. หองคอมพิวเตอร
5. หองเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ/
หองพักครู
6. พื้นที่จัดแสดงผลงาน / นิทรรศการ
7. หองจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

จํานวน
หอง
2

พื้นที่แตละหอง
( ตารางเมตร )
60

ความเพียงพอคิดเปน
รอยละ
0%
100%

1

60

100%

4

60

100%

1

82.50

100%

1
1

82.50
82.50

100%
100%
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สรุปผลการดําเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา 2562
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีแผนการดูแล แนะแนว และแนะนําผูเรียนในการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มีครูที่ปรึกษาประจํากลุมแตละระดับชั้น ฝกทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียนเพื่อเขาแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
จัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จัดทําโครงการเพื่อใหผูเรียนไดออกไปฝกทักษะวิชาชีพในชุมชน มีการจัดเก็บ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจ
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือจากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง
ผลการดําเนินงาน
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน มีคาคะแนนอยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคาคะแนนอยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคา คะแนนอยูในระดับ 1
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีคาคะแนนอยูในระดับ 3
ระดับคุณภาพ ดี
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีคาคะแนนอยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีคาคะแนนอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีคาคะแนนอยูในระดับ 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา มีคาคะแนนอยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
จุดเดน
ภาควิชาฯ มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งปรากฏผล
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
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จุดดอยตองพัฒนา
การดูแลผูเรียนใหคงจํานวนผูเรียนแรกเขา กับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาใหมากกวานี้
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในยุค 4.0
ผลการดําเนินงาน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคาคะแนนอยูในระดับ 4
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีคาคะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีคา คะแนนอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียน การสอน มีคาคะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดเดน
ภาควิชาฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะ
ที่จําเปนในยุค 4.0
จุดดอยตองพัฒนา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
-
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ดานที่ 3 ดานครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษา/ภาควิชา
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง ซึ่งประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
หัวหนาภาควิชา ใหครูในภาควิชาฯ มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชาฯ
และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
ผลการดําเนินงาน
3.1 ครูผสู อน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน มีคาคะแนนอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน มีคาคะแนนอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีคาคะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีคาคะแนนอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคาคะแนน
อยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
จุดเดน
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
มีความมุงมั่นในการเรียนมากขึ้น
จุดดอยตองพัฒนา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน พรอมสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
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ผลการดําเนินงาน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคาคะแนนอยูในระดับ 1 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีคา คะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีคาคะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดเดน
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีสวนรวมของครู และผูเรียน
จุดดอยตองพัฒนา
ภาควิชาฯ ยังไมไดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ ดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน พรอมทั้ง
มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย และมีระบบอินเทอรเน็ตใหบริการ
แกผูเรียน
ผลการดําเนินงาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม มีคาคะแนนอยูในระดับ 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีคาคะแนนอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มีคาคะแนนอยูในระดับ 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคาคะแนน
อยูในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีคาคะแนน
อยูในระดับ 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
จุดเดน
ภาควิชาฯ ดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
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จุดดอยตองพัฒนา
วิทยาลัยฯ และ ภาควิชาฯ ตองมีการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชในงาน
ดานสารสนเทศ และเพื่อการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
-
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