รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น ภาระงานที่ ส าคั ญ ส าหรั บ สถาบั น การศึ ก ษา ทุ ก แห่ ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ตระหนักในภารกิจดังกล่าว จึงดาเนินกิจกรรมภายใต้กลไกการประกัน คุณภาพ
อันได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นหน่วยงานย่อยที่ต้องสนอง
ภารกิจหลักของสถานศึกษา ดังนั้นจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปีขึ้น เพื่อแสดงภาระหน้าที่ที่
ได้ปฏิบัติจัดทาตลอดปีการศึกษา
ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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สารบัญ
หน้า
กรอบการดาเนินงาน
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา
ข้อมูลด้านงบประมาณ
ข้อมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน

4
5
6
7
8

ตอนที่ 2

ผลการดาเนินงานในภาควิชา

9

ตอนที่ 3

สรุปผล และแนวทางการพัฒนาภาควิชา

64
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ที่ …….. /………………………………………. วันที่
พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายให้ทาการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้การดาเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย มีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
เล่มนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ .............................................................
(นายณัฐธัญ สุวรรณทา)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
(นายกรณ์ จันทรโสภณ)
ความเห็นของผู้อานวยการ
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
ลงชื่อ ........................................................
(นายปริญญา สมมิตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
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ข้อมูลภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ เสริมสร้างคุณธรรม กิจกรรมสู่สาธารณะ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และ วิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
พันธกิจ
ผลผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับที่เปิดตรงตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม และพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ให้ บ ริ การวิช าการ ในรู ป แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ภ าครัฐ และเอกชน ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่ อ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เป้าหมาย
1. ด้านผลการจัดการศึกษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดย
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากาหนด และได้รับการว่าจ้างจาก
หน่วยงานรัฐ
2. ด้านบริ ห ารจั ดการศึ กษา หมายถึง แผนกวิช าได้มี การก าหนดนโยบายแผนการพั ฒ นา
ตลอดจนกรอบทิศทางทางการดาเนินงานตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการกากับดูแลขับเคลื่อนของ
แผนกวิ ช าให้ มี ก ารควบคุ ม และการตรวจสอบการด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ทางแผนกวิ ช าจะ
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง มีการจัดการเรียนรู้และการ
ฝึกทักษะของผู้เรียนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการฝึก
ปฏิบั ติจ ริ งทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุ กด้านในสาขาวิช าชี พนั้น ๆ จากการ
ประสานงานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน
ภาคนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกิดกลไกใน
การดาเนินงานและระบบติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนา ควบคู่กับการประกันคุณภาพ เพื่อให้
เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่น ๆ และมีการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อนาไปปรับปรุงการประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานของแผนก
มีการกากับดูแลให้มีการดาเนินการ ตลอดจนให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
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อัตลักษณ์

“วินัยดี มีทักษะ”

เอกลักษณ์

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”

จานวนงบประมาณที่ได้รับในปีการศึกษา 2563 : 218,400 บาท
(หมายเหตุ: 1. ค่าวัสดุฝึก 135,500 บาท 2. งบไอที 64,000 บาท 3. งบพัฒนาผู้เรียน 18,900 บาท)
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แผนภูมิการประกันคุณภาพในภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประธาน
น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา

เลขานุการ
นายพรชัย ทองอินทร์

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4

ประธาน
นายณัฐธัญ สุวรรณทา

ประธาน
นางชฎารัตน์ สุขศีล

ประธาน
นายพรชัย ทองอินทร์

ประธาน
นายสรวิศ พุ่มม่วง

กรรมการ
นายสุวิทย์ วงษ์จาปา

กรรมการ
นายภักดิภ์ ูมิ เอื้อราษฎร์

กรรมการ
นายวิศรุต การถัก

กรรมการ
นางจริญยา พุทธสอน
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ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
1. หัวหน้าภาควิชา นายณัฐธัญ สุวรรณทา
2. ครูประจาการ จานวน 7 คน
3. ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน
คุณวุฒิ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

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

นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุ่มม่วง
น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร์
นางชฎารัตน์ สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย์ วงษ์จาปา
นายภักดิ์ภูมิ เอื้อราษฎร์

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

การศึกษา

วุฒิ
อื่น











ต่ากว่า
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
ตรี










รวม ครูผู้สอน 9 คน
หมายเหตุ เรียงลาดับจากครูประจาไปถึงครูอัตราจ้าง
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจานวนนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร/ประเภท
วิชา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.1

จานวน (คน)
ชาย หญิง
รวม
51
12
63

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.2

28

11

39

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.3

22
101

15
38

37
139

ปวส.1

36

8

44

ปวส.2

22

4

26

58

12

70
209

รวม ระดับปวช.
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
รวม ระดับปวส.
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.)

หมายเหตุ: 1. ปวช.3 แรกเข้า จานวน 61 คน (ช.34 ญ.27 รวม 61) จบ 24 คน
2. ปวส.2 แรกเข้า จานวน 37 คน (ไม่ได้แยก ช. ญ.) จบ 18 คน
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
ประเภท

จานวนเงิน (บาท)

1. ครุภัณฑ์

64,000 บาท

2. วัสดุฝึก

135,500 บาท

3. โครงการด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทะนุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
3.1 พิธีไหว้ครูประจาปี
3.2 กิจกรรมปีใหม่ประจาปี
4. โครงการด้านการกีฬาและนันทนการ
4.1 โครงการกีฬาสีภายใน
5. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โครงการด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. จัดทาและดาเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
รวม

6,000 บาท
2,000 บาท
10,900 บาท
218,400 บาท

หมายเหตุ: ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-พัฒนาไอที
64,000 บาท
-พัฒนาผู้เรียน 18,900 บาท
-วัสดุฝึก
135,500 บาท
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ข้อมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน
ที่

การจัดพื้นที่

1. พื้นที่ฝึกปฏิบัติในโรงงาน
2. ห้องเรียนทฤษฎี
3. ศูนย์วิทยบริการ มุมห้องสมุด
มุมค้นคว้า
4. ห้องคอมพิวเตอร์
5. ห้องเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ์/
ห้องพักครู
6. พื้นที่จัดแสดงผลงาน / นิทรรศการ
7. ห้องจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

จานวน
ห้อง
2

พื้นที่แต่ละห้อง
( ตารางเมตร )
60

ความเพียงพอคิดเป็น
ร้อยละ
0%
100%

1

60

100%

4

60

100%

1

82.50

100%

1
1

82.50
82.50

100%
100%
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ตอนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2561 เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จานวน 9 ด้าน ดังนี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูืน
อ่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษสิ่ง
แวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑที่กาหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จ ในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็น การประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑที่กาหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เนน ผูเรียนเปนสาคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยูอยาง เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ ผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย ผู
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนาไปใชประโยชนได
ตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

Quality Assurance and Education Standard Section

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สาหรับสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
อาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา จึงไดกาหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 จานวน 5 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
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 การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชใน
การจัดการเรียน การสอน
ดานที่ 3 ดานครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผูสอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
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
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ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Quality Assurance and Education Standard Section

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็น 4 มาตรฐาน 13
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของสาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสาเร็จการศึกษา
1.3 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้
กระบวนการ PLC
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่
ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
ของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.2 คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

Quality Assurance and Education Standard Section

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

( นายดารงค์เดช สุริยา )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Quality Assurance and Education Standard Section

เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 (5 ด้าน 25 ข้อ)
---------------------------------------------------ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู เรียนและผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบ ด
วย การดูแลและ แนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET) และการมีงานทา และศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
คาอธิบาย
ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวม ของสถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผู สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้รียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
จานวนผู้เรียนระดับปวช.และระดับ ปวส.แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสาเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกาหนด และลดปญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ระดับ/
สาขาวิชา/สาขางาน
ห้อง
ปวช.3 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ร้อยละ
จน. ที่
จน.
จน.
จน.
ผู้สาเร็จ
ไม่
ผู้เรียน
ผู้เรียน ร้อย
ร้อย
ผู้สาเร็จ การศึกษา
สาเร็จ
แรกเข้า
ออก
ละ
ละ
การศึกษา เมื่อเทียบ
การ
10 มิ.ย.
กลางคัน
แรกเข้า
ศึกษา
61
24
39.34
37
60.65 37 60.65

รวม ปวช.
ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

61
37

24
18

39.34
48.64

37
19

60.65
51.35

37
19

60.65
51.35

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด ปวช. และปวส.

37
98

18
42

48.64
42.85

27
56

51.35
57.14

27
56

51.35
57.14

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชา ร้อยละ 42.85
ค่าคะแนน
1

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนให้มากขึ้น และครูควรติดตามดูแลนักศึกษาให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยของผู้สาเร็จการศึกษามีหลายสาเหตุ ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องช่วยกัน
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาอธิบาย
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดานจิตใจ
และ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย
เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องคการฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ที่

รายการปฏิบัติ

1

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม
มีความเปน ประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญา
ไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัด
กิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)



2

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
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การประเมิน
ที่

3

4

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด
ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวน
รวม มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นไทย
จุดควรพัฒนา
สนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าสิ่งที่ทาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนผูเรียนทั้งหมดของภาควิชา
2. จานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคประกอบดวย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตรมีภาวะ
ผูนากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑการ ประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสาเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จานวน ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการ
ประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

ความสาเร็จ ร้อยละ 49
ค่าคะแนน
1

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ภาควิชาฯ ควรจัดสถานที่จาลองเพื่อรองรับสาหรับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จานวนผูเรียนประสบความสาเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากาหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว
และระดับ 5 ดาว
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00 – 79.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00 – 69.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00 – 59.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 1 ดาว

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
คาอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนามาใชประโยชนไดจริง
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนาไปใช
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนาไป
ใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ภาควิชาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
จุดควรพัฒนา
ภาควิชาฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสาหรับการจัดทานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนในการจัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นา ไปใช้ประโยชน์
ระดับ/ห้อง

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ปวช.3
ปวส.2
รวม

37
26
81

จานวนผลงานฯ ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน
x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม
4
4
5
1
14
3
3
5
1
12
7
7
10
2
26

การตรวจสอบขอมูล
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ

ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา
ภาควิชาผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ




หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย
2. การแขงขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร ใน
ระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง
โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ
ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง
จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนต้องฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ชนะในระดับที่สูงขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
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การตรวจสอบขอมูล
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข
ารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับ นานาชาติ
2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
หรือ เขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ วาดวย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
ภาควิชา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการประ
ยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน
จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการประ
ยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน
จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จานวนผู้เรียนระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3. จานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
4. จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น/ห้อง

จานวนผู้ที่เข้า จานวนผู้เรียนที่
ทดสอบ
สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
34
34

ร้อยละ

ปวช.3

42

รวม ปวช.
ปวส.2

42
38

34
27

34
27

80.95
71.05

รวม ปวส.

38
80

27
61

27
61

71.05
76.25

รวม

80.95

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชา ร้อยละ 76.25
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับดีเยี่ยม
จุดควรพัฒนา
จัดห้องสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้เรียนให้ได้มาตรฐานมากกว่าที่เป็นอยู่
ข้อเสนอแนะ
-
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละ
กับจานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของภาควิชา
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้
แต คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
โดยพิจารณา ในภาพรวมของภาควิชา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้รียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. และปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100

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

Quality Assurance and Education Standard Section

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับชั้น/ห้อง

จน.ผู้เรียน ร้อยละของ
จน.ผู้เรียนที่
จน.ผู้เรียน
ที่มีผลการ ผูเ้ รียนที่มี
ลงทะเบียน
ค่าคะแนน
ทั้งหมด
ทดสอบ
ผลการ
เข้าทดสอบ
ผ่าน
ทดสอบผ่าน

ปวช.
ปวช.3
รวม ปวช.
ปวส.
ปวส.2
รวม ปวส.

42

42

-

-

-

42

42

-

-

-

38

38

-

-

-

38

38

-

-

-

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ -

(ไม่มีการจัดสอบ V-NET ในปีการศึกษานี้)

ค่าคะแนน
-

ระดับคุณภาพ
-

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.8 การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทาในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ โดยไมนับ รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอเทียบกับผูสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่
ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวม ของภาควิชา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสาเร็จการศึกษาของภาควิชา
2. จานวนผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
3. จานวนผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา
4. จานวนผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทา ประกอบ
อาชีพ อิสระหรือศึกษาตอ
5. จานวนผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงานทา
ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
6. มีผลการติดตามผูสาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็นผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระใน
สาขางานที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับ

ภาควิชา

จานวน จานวน
ผู้สาเร็จ ผู้สาเร็จ
การศึกษา การศึกษา
ทั้งหมด ที่ติดตาม
ได้

จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ได้งาน ประกอบ ศึกษาต่อ รวม
ทาที่
อาชีพ สาขาที่ ทั้งหมด ร้อย
ละ
สาขาที่ อิสระ เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
2
28
72
2
24

ปวช. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

39

28

รวม ปวช.
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

39

28

2

50

32

รวม ปวส.
รวมระดับ ปวช.และปวส.

50

32
60

89

24

28

72

20

2
4

8

32

64

20
22

4
6

8
32

32
60

64
67.41

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ 67.41
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีแผนการติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาให้กับภาควิชาฯ
ข้อเสนอแนะ
-
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

หมายเหตุ
1. การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา หมายถึง การทางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ กับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทางาน หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ
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ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส
งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คาอธิบาย
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือ กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร
ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน
ภาควิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
จุดควรพัฒนา
เผยแพร่หลักสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
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ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร ฯ
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

x 100

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 80
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
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จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
จุดควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
คาอธิบาย
ภาควิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสาคัญและ นาไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จาเปนในศตวรรษ ที่ 21
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การประเมิน
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหนวยการเรียนรูที่มงุ
เนนสมรรถนะอาชีพ
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดรูปแบบการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning
STEM Education
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดการใชสื่อ เครื่องมือ
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม และนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

การตรวจสอบขอมูล
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่
หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ที่
เหมาะสม และนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ
วิธีการ ที่หลากหลาย
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ตารางบันทึกข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุ่มม่วง
น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร์
นางชฎารัตน์ สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย์ วงษ์จาปา
นายภาคภูมิ เอื้อราษฎร์
รวม

แผนการ
สอนบรูณา
การ
ทา ไม่









9

บันทึกหลัง
สอน
ทา









9

ไม่

แบบ
ประเมิน
ผล
ทา ไม่









9

นิเทศการ
สอน
ทา









9

ไม

วิจัย
ทา









9

ไม่

หมายเหตุ : 1. เอกสารทั้งหมดเก็บรวมไว้ที่ภาควิขา
2. รายงานวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา
จุดเด่น
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการสอน สื่อการสอน และงานวิจัย เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน
จุดควรพัฒนา
ควรให้การสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ครูในการใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้กับภาควิชาอย่างครบถ้วนให้มีความสมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 77.77
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

หมายเหตุ: ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง (เฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = 55.55%
ภาคเรียนที่ 2 = 100% ภาพรวมของภาควิชา = 77.77%)
จุดเด่น
ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการสอน สื่อการสอน และงานวิจัย เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ครูในการใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทาหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของ
รัฐและ เอกชน
3.1 ครูผูสอน
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตาม
มาตรฐานตาแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป
นสาคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูและทาวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง
รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
รอยละของครูผูสอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก
ปญหาการจัดการเรียนรู้

3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ
100
55.55
100
100
55.55
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การคานวณ
กาหนดให
N = จานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การเรียน
การสอน
Z = จานวนครูผูสอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย =

𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
𝟓𝐍

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 82.22
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
ครูผูสอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูผู้สอน
มีเครื่องมือในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนครูผูสอนทั้งหมดของภาควิชา
2. จานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
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5. จานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน การ
สอน
6. จานวนครูผูสอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คาอธิบาย
ครูผูสอนมีการจัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1

รอยละของครูผูสอนที่จัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน
รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน
การเรียน
รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ
88.88
88.88
77.77
88.88
88.88
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การคานวณ
กาหนดให
N = จานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จานวนครูผูสอนที่จัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
W = จานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
X = จานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
Y = จานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
ร้อยละเฉลี่ย =

𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
𝟓𝐍

ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 86.66
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
ครูผูสอนมีการจัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
พร้อมดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรจัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้พร้อมมากกว่านี้
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผูสอนที่จัดทาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
3. จานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
4. จานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
5. จานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครูผูสอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน
มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
การประเมิน
1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
2. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
3. รอยละของครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน การ
สอน
4. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
หรือเผยแพร
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ

รายการปฏิบัติ
รอยละของครูผูสอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
รอยละของครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียน การสอน
รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร

88.88
77.77
88.88
88.88
0
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การคานวณ
กาหนดให
N = จานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
X = จานวนครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน
Y = จานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร
ร้อยละเฉลี่ย =

𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)
𝟓𝐍

หมายเหตุ: = 100(8+7+8+8+0)/45
ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 68.88
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ครูผูสอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
จุดควรพัฒนา
ครูผู้สอนจัดทาสื่อนวัตกรรมเผยแพร่ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. จานวนครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
5. จานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ
เผยแพร
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แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุ่มม่วง
น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร์
นางชฎารัตน์ สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย์ วงษ์จาปา
นายภาคภูมิ เอื้อราษฎร์

รวม

9








7

-

77.77

0

0

0

0

0









8

ร้อยละ

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ร้อยละ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ร้อยละ

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู

ร้อยละ

รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์

ร้อยละ

การฝึกอบรมวิชาชีพ/วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

จานวนครู/บุคลากรทั้งหมด

จานวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน)

88.88

คาชี้แจง ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของแต่ละภาควิชา

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล

นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุ่มม่วง
น.ส.ปิยรัตน์ แก้วกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร์
นางชฎารัตน์ สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย์ วงษ์จาปา
นายภาคภูมิ เอื้อราษฎร์
รวม

การพัฒนาด้านต่าง ๆ
ฝึกอบรมวิชาการ/วิชาชีพ
รับ
ร่วม
การ ได้รับการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทุนการศึกษา
โครงการ
พัฒนา ประกาศ
ทุนวิจัยหรือ
สถานศึกษา/
แลกเปลี่ยน คุณภาพ เกียรติ
สถาน
งาน
หน่วยงาน
ครู
ชีวิต
คุณ
ประกอบการ
สร้างสรรค์
องค์กร















7
0
0
0
0
8

หมายเหตุ : 1. การพัฒนาครู 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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คาชี้แจง แบบบันทึกข้อมูลจานวนครูต่อนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ระดับชั้นปี

จานวนครู

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวมทั้งหมด

9
9
9
9
9
9

63
39
37
44
26
209

จานวนครูที่ ร้อยละ
อัตราส่วน จบตรงหรือ ของครูที่
ครูต่อ
สัมพันธ์กับ จบตรง
ผู้เรียน
รายวิชาที่
หรือ
สอน
สัมพันธ์ ฯ
1:7
9
100
1:4
9
100
1:4
9
100
1:4
9
100
1:3
9
100
1:23
9
100

หมายเหตุ : จานวนครูต่อนักเรียน*** ยอดนักเรียนนักศึกษาใช้ยอด ลงทะเบียน 2/2563 ***
1. อุตสาหกรรม ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 30 คน
2. พาณิชยกรรม ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 40 คน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สาคัญที่จะทาใหการบริหาร จัด
การศึกษาบรรลุเปาหมายที่กาหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
คาอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจาปและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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มีสวนรวมในการดาเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีสวนรวมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ สถานศึกษา
ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี






ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งการจัดทาแผน
พัฒนาสถานศึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านอื่น ๆ
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. การมีสวนรวมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของภาควิชา
2. การมีสวนรวมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีสวนรวมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาป
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการภาควิชา
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
หมายเหตุ : สาหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา/ภาควิชา
คาอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จาเปนสาหรับการบริหารสถานศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ภาควิชา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการ ภาควิชา
การประเมิน
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จาเปนในการบริหารจัดภาควิชา
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการศึกษา
การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1
2
3
4

หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จาเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการดานตางๆ
หัวหน้าภาควิชามีการนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
หัวหน้าภาควิชามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าภาควิชามีการนาผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชใน การบริหารจัดการศึกษา ภาควิชา

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี






ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี
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จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการภาควิชา อย่างมีระบบ
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่รองรับข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. ขอมูลพื้นฐานที่จาเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
รายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษาและ สถานประกอบการนาไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ผลการปฏิบัติ
ที่
รายการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ใน
1
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
2

ระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
3

3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
4

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
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ที่

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น - ข้อ
ค่าคะแนน
1

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
ภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและ ครูฝกในสถานประกอบการ
ภาควิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย
กวารอยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน
ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม
ภาควิชามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
ภาควิชาฯ จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาฯ ให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
-
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การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือ ตางประเทศ
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้ง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ เครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย
การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
การประเมิน
ที่
1
2
3

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการชุมชน
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
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ที่
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา
ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา




ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ภาควิชาฯ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ อนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ จัดซ่อม และบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาฯ ให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
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
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ด้านที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
คาอธิบาย
ภาควิชาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
การประเมิน
ที่
1

2

3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และ สิ่งอานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอ
ตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม
และสิ่งอานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
ภาควิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
ภาควิชามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู้
ภาควิชามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา









ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
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จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาฯ ให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
รู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรือ
งานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย
ภาควิชามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชนสาหรับใหบริการ
ทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา
การประเมิน
ที่

1

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก
1.1 ระบบสงกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย
ภาควิชามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใชเพียงพอตอความตองการ
ภาควิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของ
ภาควิชา
ภาควิชามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
ภาควิชามีระบบรักษาความปลอดภัย








ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
จุดควรพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
-
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การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในภาควิชา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใชเพียงพอตอความตองการ
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในภาควิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัด
ขยะ ภายในภาควิชาที่สอดคลองกับบริบทของภาควิชา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
คาอธิบาย
ภาควิชามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสาหรับใหครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
การประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหอง
สมุดอยางตอเนื่อง
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา
คนควา ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจานวนหนังสือตอจานวนผูเรียนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด และมี ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
ภาควิชามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ
ของผูใชบริการ
ภาควิชามีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
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ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ค่าคะแนน
2

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีห้องสมุดสาหรับผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้
จุดควรพัฒนา
ปรับสภาพของห้องสมุดให้สะอาดและสะดวก สวยงาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบขอมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ ผูเรียน หรือผูสนใจ
3. จานวนหนังสือตอจานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
เพียงพอ
4. จานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
6. จานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา/ภาควิชา
คาอธิบาย
ภาควิชามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากร
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การประเมิน
ที่

รายการปฏิบัติ

1

ภาควิชามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
ภาควิชามีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
2
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใชขอมูล
3 ภาควิชาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในภาควิชา
4 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในภาควิชา
5 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกภาควิชา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี






ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในภาควิชา
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพราะจานวนผู้เรียนที่ใช้งาน
มีจานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
-
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การตรวจสอบขอมูล
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใชขอมูล
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยง เขากับเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล ที่
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที)
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
5
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
4
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
3
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
2
มีผลการประเมิน 1ข้อ
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คาอธิบาย
ภาควิชาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน
การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบ
กับ จานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100
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ความสาเร็จ ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 55.55
ค่าคะแนน
2

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

หมายเหตุ: ห้องเรียน 9 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ต 5 ห้อง
จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน
จุดควรพัฒนา
ภาควิชาฯ จัดทาโครงการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนในภาควิชาฯ ให้ครบทุกห้องเรียน
ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาฯ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบขอมูล
1. จานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
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ด้านที่ 6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วย
ประเด็นการประเมินดังนี้
6.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา
คาอธิบาย
ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดัวยการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561
ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

รายการปฏิบัติ
ภาควิชามีการเข้าร่วมกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาควิชาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
ภาควิชา
ภาควิชาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา







ความสาเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาฯ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในภาควิชาฯ โดยการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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จุดควรพัฒนา
จัดทาแผนงานประจาปี/โครงการ/กิจกรรม จัดทาในรูปข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน
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ตอนที่ 3
สรุปผล
และแนวทางการพัฒนาภาควิชา
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สรุปผลการดาเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2563
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาฯ มีแผนการดูแล แนะแนว และแนะนาผู้เรียนในการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มีครูที่ปรึกษาประจากลุ่มแต่ละระดับชั้น ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จัดทาโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้ออกไป
ฝึกทักษะวิชาชีพในชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
อย่างถูกต้อง
ผลการดาเนินงาน
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 1 ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ
1 ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ
3 ระดับคุณภาพ ดี
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 1.8 การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งปรากฏผล
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จุดด้อยต้องพัฒนา
ครูต้องดูแลผู้เรียนให้คงจานวนผู้เรียนแรกเข้า กับผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาให้มากกว่านี้
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในยุค 4.0
ผลการดาเนินงาน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชใน
การจัดการเรียน การสอน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จาเป็นในยุค 4.0
จุดด้อยต้องพัฒนา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
-
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ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา/ภาควิชา
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
หัวหน้าภาควิชา ให้ครูในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชาฯ
และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา
ผลการดาเนินงาน
3.1 ครูผูสอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
จุดเด่น
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น
จุดด้อยต้องพัฒนา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
-
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน พร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ผลการดาเนินงาน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 1 ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของครู และผู้เรียน
จุดด้อยต้องพัฒนา
ภาควิชาฯ ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาฯ ดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน พร้อมทั้ง
มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย และมีระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการ
แก่ผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
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5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
จุดเด่น
ภาควิชาฯ ดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน
จุดด้อยต้องพัฒนา
วิทยาลัยฯ และ ภาควิชาฯ ต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในงาน
ด้านสารสนเทศ และเพื่อการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านที่ 6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีดาเนินการ
ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วย
ประเด็นการประเมินดังนี้
ผลการดาเนินงาน
6.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชามีค่าคะแนนอยู่ในระดับ
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาฯ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในภาควิชาฯ โดยการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดด้อยต้องพัฒนา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
-
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ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา
ข้าพเจ้าได้ทาการเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอตลอดปีการศึกษา และได้รวบรวมผล ตรวจสอบผลการ
ดาเนินการในภาควิชาเป็นที่ถูกต้องแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ ........................................................
(นายณัฐธัญ สุวรรณทา)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(นายกรณ์ จันทรโสภณ)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของผู้อานวยการ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(นายปริญญา สมมิตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
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