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ตาม กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดนั้น โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา(SAR) เป็นประจำทุกปีการศึกษา
เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา( Self-Assessment Report : SAR )
ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ สาขาวิชาช่างยนต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพบางสะพาน
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไปปรับปรุงพัฒนาในแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นอันจะส่งผลต่อคุณภาพการประกันของแผนกวิชา
และของสถานศึกษาต่อไป
แผนกวิชาช่างยนต์ มุ่งหวังที่จะนำผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนก
ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของชาติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่เจริญก้าวหน้าต่อไป
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา
ประวัติ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยจัดตั้ง
ตามวัตถุประสงค์ขยายการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในขณะนั้น
แผนกวิชาช่า งยนต์ เปิด ทำการการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยเปิดหลักสูตร 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่ตั้งและสังกัด
ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77230 เบอร์โทร 032-697062 โทรสาร 032-697062 Website : http://www.bspc.ac.th
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปรัชญา
ภาวนามยปัญญา “ ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน ”
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มุ่งพัฒนาการศึกษา นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการฝึก
ทักษะวิชาชีพ ประสานสถานประกอบการและชุมชน ผลิตกำลังคนออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. สร้างความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และพัฒนาชุมชน สนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. ให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 1

1.2 สภาพปัจจุบันของแผนกวิชา
1.2.1 สภาพทั่วไป
แผนกวิชา......ช่างยนต์........... มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ……8..… คน
- ข้าราชการครู
จำนวน ....1..... คน
- พนักงานราชการ จำนวน ....3..... คน
- ครูพิเศษสอน
จำนวน ….4..… คน
การปฏิบัติงานสอนในรายวิชาแผนกวิชา..........ช่างยนต์........... อัตราส่วนครู : ผู้เรียน เท่ากับ 1 : 40
ทำหน้าที่สอน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สถานที่ตั้งแผนกวิชา.....ช่างยนต์..... ประกอบด้วย
- ห้องเรียน
จำนวน .......5...... ห้อง
- โรงฝึกงาน
จำนวน .......3..... หลัง
- ห้องปฏิบัติการ
จำนวน .......1...... ห้อง
1.2.2 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่แผนกวิชา.......ช่างยนต์.............เปิดสอน มีดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
ยานยนต์ , ตัวถังและสีรถยนต์
1
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ , เทคนิคเครื่องกล
1
อุตสาหกรรม
รวม

1

1

1.2.3 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.2.3.1 จำนวนผู้เรียน : ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชา การโรงแรม มีนักเรียน นักศึกษา
จำนวนทั้งสิ้น................คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จำนวนนักเรียน
ชั้นปีที่
รวม
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
ปวช.1
75
15
90
ปวช.2
64
14
78
ปวช.3
56
56
รวม
195
29
224
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนนักศึกษา
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
39
32
69

ชั้นปีที่
ปวส.1
ปวส.2
รวม

รวม
39
32
69

หมายเหตุ - ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
- ข้อมูลนำจากข้อมูลพื้นฐาน ในหน้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
1.2.3.2 ข้อมูลครู
แผนกวิชา.......ช่างยนต์...... วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำแผนก
วิชา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน.......8.....คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

ประเภท

ตารางแสดงข้อมูลครู จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
เพศ
วุฒิการศึกษา
ชาย

หญิง

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

รวม

1 ข้าราชการ
2 พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน

1
3
4

-

1
3
4

1

3
4

1
3
4

รวมทั้งแผนก

8

-

8

1

7

8

หมายเหตุ

รายชื่อบุคลากรประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู สอนตรงสาขา
ตำแหน่ง
(สาขาวิชาเอก)
มี
ไม่มี
ตรง ไม่ตรง


หัวหน้าสาขา ป.ตรี ทล.บ.เทคโนโลยี

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

ว่าที่ร้อยตรีกติ ติพงษ์ คำเกิ่ง

2
3
4
5
6

นายกมล ดิษฐาพร

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา

นายกิตติศักดิ์ ทรหด

ครูประจำสาขา
ครูประจำสาขา
ครูประจำสาขา
ครูประจำสาขา

ยานยนต์

นายคณิต อินทะใจ
นายธนกิจ คงแก้ว
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ป.ตรี ปทส.
ป.โท คอบ.
ป.ตรี คอบ.
ป.ตรี อสบ.
ป.ตรี ทล.บ.เทคโนโลยี
ยานยนต์

ตอนที่ 1













หน้า 3

ที่

วุฒิการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู สอนตรงสาขา
(สาขาวิชาเอก)
มี
ไม่มี
ตรง ไม่ตรง


ครูประจำสาขา ป.ตรี ทล.บ.เทคโนโลยี

ชื่อ - นามสกุล

7

นายฑีปกรณ์ หัสดำ

8

นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ

ตำแหน่ง

ครูประจำสาขา

ยานยนต์
ป.ตรี ทล.บ.เทคโนโลยี
ยานยนต์

รวมทั้งสิ้น





4

8

4

1.2.3.3 ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/
โรงฝึกงาน

ครูผู้รับผิดชอบ

ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในห้องเรียน
มี
ไม่มี

ว่าที่ร้อยตรีกติ ติพงษ์ คำเกิ่ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องเรียน 8112
ห้องเรียน 8111
ห้องเรียน 8311
ห้องเรียน 8322
ห้องเรียน 8222

นายธนกิจ คงแก้ว
นายธนกิจ คงแก้ว
นายคณิต อินทะใจ
นายคณิต อินทะใจ
นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ

รวม







6

หมายเหตุ : ระบบอิน เทอร์เน็ต ความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่
เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที)
1.2.3.4 แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 425)
2) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
3) ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
1.2.3.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 4

แผนกวิชา......ช่างยนต์ ..... ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย ประจำปีการศึกษา
2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........120,000.-.....บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียน
1
2
รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
60,000.60,000.120,000.-

งบดำเนินการ
-

หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล งานวางแผนและงบประมาณ
1.2.3.6 ข้อมูลครุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2564 แผนกวิชา ช่างยนต์ ได้รับครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาตามแผนการ
เรียน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.
2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ. 2563 จำนวน.......-.......รายการ ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
ที่
-.

ชื่อครุภัณฑ์
-

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

จำนวน
-

วัน/เดือน/ปี
ราคา/หน่วย หมายเหตุ
ที่ได้มา
-

ตอนที่ 1
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1.3 โครงสร้างการบริหารแผนกวิชา
แผนกวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีระบบโครงสร้างทางการบริหารแผนกวิชา โดย
ใช้ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีโครงสร้าง
การบริหารแผนกวิชา ดังนี้

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.4 เกียรติยศและชื่อเสียงของแผนกวิชา
ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชา.........ช่างยนต์....... มีผลงานดีเด่น ดังนี้
ด้านวิชาชีพ
1. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับจังหวัด ประจำปี
การศึกษา 2564
2. ได้รับรางวัล ชมเชย แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี
การศึกษา 2564
3. ได้รับรางวัล รองชนะเลศอันดับ 1 แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ
จังหวัดประจำปีการศึกษา 2564
4. ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานสีรถยนต์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

1.5 ข้อมูลรางวัล และผลงานของครู

1

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง

แข่งขันทักษะ

1

นายกมล ดิษฐาพร

แข่งขันทักษะ

1

นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ

แข่งขันทักษะ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

   



  





ตอนที่ 1

นานาชาติ

ชาติ

ภาค

จังหวัด

รายการรางวัล
และผลงาน

ระดับ

อื่นๆ

ชื่อ - นามสกุล ครู

รองชนะเลิศ

ที่

ชนะเลิศ

รางวัล

หน่วยงานที่จัด
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
อาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม
อาชีวศึกษา
จังหวัดน่าน
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
อาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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1.6 ข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
เครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา.....ช่างยนต์......ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน.....18.......แห่ง ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ธุรกิจ/บริการ

1. รัตนาอะไหล่ยนต์

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

2. อู่ช่างต้อมบางสะพาน

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

3. บริษัท โตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบาง
สะพาน
4. บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์
จำกัด

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

5. บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ไทย
อีสเทิร์น จำกัด
6. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำกัด

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์
ธุรกิจเหล็ก

7. บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์
จำกัด

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

8. อู่มานพแทรกเตอร์

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

บริการซ่อมบำรุง
รถยนต์

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

สถานที่/ที่อยู่/
เจ้าของกิจการ/ ครูฝึก
เบอร์โทรศัพท์
7/31 ตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
54/7 หมู่ 4 ตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
333 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
501 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
53/4 หมู่ 1 ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
9 หมู่ 9 ตำบลแม่รำพึง
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140
98/8 หมู่ 5 ตำบลนาหู
กวาง อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77130
139 หมู่ 8 ตำบลธงชัย
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77190
ตอนที่ 1
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สถานที่/ที่อยู่/
เจ้าของกิจการ/ ครูฝึก
เบอร์โทรศัพท์
9. บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรม บริการซ่อมบำรุง 21 หมู่ 3 ตำบลทองมงคล
น้ำมันปาล์ม จำกัด
รถยนต์
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

10. อู่ทรัพย์บุญส่งยนต์

11. บริษัท มิตซูประจวบ จำกัด
(สาขาบางสะพาน)

12. อู่ประดิษฐ์ยนต์การช่าง

13. อู่ช่างตูน

14. อู่อดุลย์การช่าง

15. บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทร
นิคส์ จำกัด(มหาชน)
16. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ธุรกิจ/บริการ

บริการซ่อมบำรุง 121 หมู่ 3 ตำบลช้างแรก
รถยนต์
อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77170
บริการซ่อมบำรุง 11/1 หมู่ 4 ตำบล
รถยนต์
ร่อนทอง อำเภอบาง
สะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
บริการซ่อมบำรุง 7/1 หมู่ 11 ตำบลห้วย
รถยนต์
ทราย อำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
บริการซ่อมบำรุง 114 หมู่ 2 ตำบลร่อนทอง
รถยนต์
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230
บริการซ่อมบำรุง 58/1 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง
รถยนต์
อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77130
บริการซ่อมบำรุง 138 หมู่ 4 ตำบลสระพัง
รถยนต์
อำเภอเข้าย้อย จังหวัด
เพชรบุรี 76140
บริการซ่อมบำรุง ตำบล แม่รำพึง อำเภอบาง
รถยนต์
สะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77140

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ

17. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด

18. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำกัด (มหาชน)

สถานที่/ที่อยู่/
เจ้าของกิจการ/ ครูฝึก
เบอร์โทรศัพท์
บริการซ่อมบำรุง หมู่ 4 บ้านกลางนา-ยาย
รถยนต์
พลอย 9/1 ตำบล แม่
รำพึง อำเภอบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บริการซ่อมบำรุง 111 หมู่ 4 ตำบลแม่รำพึง
รถยนต์
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ธุรกิจ/บริการ

ตอนที่ 1
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2.1 วิธกี ารดำเนินการ
วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนด แผนกวิชามีการดำเนินการตามระบบ
คุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการประเมิน (P)
มี ก ารกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายของการประเมิน ให้ ช ั ดเจน โดยใช้ ก รอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน วัน เวลาในการ
ประเมิน กรอบการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา วิธีการประเมินตามประเด็นการประเมิน
เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
2. การดำเนินการตามแผน (D)
ดำเนินการประเมินตามแผนการประเมิน ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้
บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการดำเนินงาน กำกับ
ติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. การสรุปผลการประเมิน (C)
ดำเนินการตัดสินผลการประเมินโดยนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และข้อเสนอแนะ รายงานต่อ
ผู้บริหาร
4. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนา (A)
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา นำไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของแผนกวิชาต่อไป

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาของแผนกวิชาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินดังนี้

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่

ระดับชั้น

1.
2.

ปวช.3
ปวส.2
รวม

จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
56
56
32
32
88
88

ร้อยละ
100
100
100

การคำนวณ
ร้อยละ
=

จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จำนวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง x 100
หลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
จำนวน.........88.............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม

88
88



4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

......100..........



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในคุณภาพของผู้เรียนในสาขาเป็นอย่างดี
อาทิเช่น การมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาในสาขาเมื่อจบการศึกษา หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา
กำหนด
2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
4. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่

ระดับชั้น

1.

ปวช.3
รวม

จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ จำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนน V-NET
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
56
รอผล

ร้อยละ

การคำนวณ
ร้อยละ
=

จำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จำนวนผู้เรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จำนวน......................คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม

x 100 =



4
ดีเลิศ




3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 15

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผลการประเมินศูน ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนัก งาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากำหนด
ข้อมูลโครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

ที่

ชื่อโครงการ

วันที่จัด

สถานที่

-

-

-

1. 2.
3.

จำนวนผู้ประสบ ร้อยละของผู้
ความสำเร็จ
ประสบ
จำนวน
สู่การเป็น
ความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบการ
เมื่อเทียบ
หรือประกอบ กับผู้เข้าร่วม
อาชีพอิสระ
โครงการ
-

รวม
การคำนวณ
จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
x 100
= จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
จำนวน.....................คน
2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
จำนวน...........-...........คน
ร้อยละ =
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

x 100 =
ตอนที่ 2
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2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับ....3.........ดาว
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่
(SMEs) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน และวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะในระดับ 3 ดาว
การตรวจสอบข้อมูล
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมิน ศูน ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว
และระดับ 5 ดาว

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือ
องค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
ข้อมูลผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

1 นายภานุพงษ์ หมื่นราม
2 นายภูริณัฐ เย็นทรวง
3 นายมงคลชัย ไกรวิลาศ
4 นายมนชัย ศรีสุข
5 นายสิริชัย ศรศาสตร์

รางวัล
รายการรางวัลและ
ผลงาน

ปวช. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน
ปวช. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน
ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์
ดีเซล
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์
ดีเซล

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

ระดับ
ปวช./
ปวส.

หน่วยงานที่จัด



วก.บางสะพาน



วก.บางสะพาน




วก.บางสะพาน
วก.บางสะพาน



วก.บางสะพาน

รวม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

1 นายภานุพงษ์ หมื่นราม
2 นายภูริณัฐ เย็นทรวง
3 นายมงคลชัย ไกรวิลาศ
4 นายมนชัย ศรีสุข
5 นายสิริชัย ศรศาสตร์

รางวัล
รายการรางวัลและ
ผลงาน

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

ระดับ
ปวช./
ปวส.


ปวช. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน

ปวช. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน

ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์ 
ดีเซล
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์ 
ดีเซล

หน่วยงานที่จัด



อศจ.ประจวบคีรีขันธ์



อศจ.ประจวบคีรีขันธ์




อศจ.ประจวบคีรีขันธ์
อศจ.ประจวบคีรีขันธ์



อศจ.ประจวบคีรีขันธ์

รวม
ระดับภาค
ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

1 นายมงคลชัย ไกรวิลาศ
2 นายมนชัย ศรีสุข
3 นายสิริชัย ศรศาสตร์

รางวัล
รายการรางวัลและ
ผลงาน

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

ระดับ
ปวช./
ปวส.


ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์
ดีเซล
ปวช. ทั ก ษะงานเครื ่ อ งยนต์
ดีเซล

หน่วยงานที่จัด






อศจ.นครปฐม
อศจ.นครปฐม





อศจ.นครปฐม

รวม
ระดับชาติ
ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

1 นายมงคลชัย ไกรวิลาศ

รางวัล
รายการรางวัลและ
ผลงาน

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

ระดับ
ปวช./
ปวส.



ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์



หน่วยงานที่จัด
อศจ.น่าน

รวม
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จำนวน..........5.........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (รายละเอียดในตารางข้อมูลผลการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ)
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กำลัง
พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในผลงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
สาขาการช่างยนต์ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีระดับคุณภาพดี
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
การเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
พิจารณาจากร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
* ระดับ ปวช. จำนวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2562
* ระดับ ปวส. จำนวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
จำนวนผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา
ปวช. ปวส. แรกเข้าทั้งหมด จำนวน ร้อยละ

1 สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานยานยนต์
80
56
70

2 สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานเทคนิคยานยนต์
32
32
100
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

รวม

112

88

78.57

การคำนวณ
ร้อยละ =

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น
จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จ
การศึกษา

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
ตอนที่ 2
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ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน..........112...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
88
ร้อยละ =
x 100 = ...78.57..........
112
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กำลัง
พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่า งยนต์ ระดับปวช.3 และระดับ ปวส.2 เทียบกับจำนวนผู้เ รียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่
สำเร็จการศึกษา มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกใน
การดูแลและแนะแนวผู้เรียนเกี่ยวกับการออกกลางคันยอดเยี่ยม
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของแผนกวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
3. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
4. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
5. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของแผนกวิชา

1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พิจารณาจากจำนวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์ การฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1 โครงการพี่สอนน้อง
2 โครงการสร้างส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

วันที่จัด

สถานที่

ปวช./
ปวส.
21 ม.ค. 65 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปวชปวส.
บางสะพาน

25 ส.ค. 64 ระบบออนไลน์

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ชื่อโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วม

ที่

ระดับ
ชั้นปี/
กลุม่

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

120

100

83.33

151

120

79.47

รวม

81.40

หมายเหตุ สาขาวิชาดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
1.ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 120 (ไม่นับรวมนักเรียนฝึกงาน ปวช.และ ปวส)
2.ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 151 (ไม่นับรวมนักเรียนฝึกงาน ปวส.)
เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 – 89.99
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 – 79.99
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 – 69.99
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าร้อยละ 60

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน..151...คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท.
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ.....81.40.............
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง



1

 กำลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
สาขาวิชาช่างยนต์ มีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้า
แสดงออก ภูมิใ จในความเป็น ไทย เห็น คุณ ค่า และร่วมพัฒนาภู มิปั ญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
พิจารณาจากร้อยละของผู้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา
* หมายเหตุ การมี ง านทำและศึ ก ษาต่ อ ของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา หมายถึ ง การทำงานในสถาน
ประกอบการ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
ปีการศึกษา 2564 (พิจารณาจากผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2563)
จำนวนผู้
จำนวน
มีงานทำ
ระดับชั้น
ที่
ผู้สำเร็จ
(ปีการศึกษา 2563)
ในสาขาที่
การศึกษา
เกี่ยวข้อง
1.
ปวช.3
45
2.
ปวส.2
23
4
รวม
68
4

จำนวน
รวมผู้มีงานทำ
จำนวน
ผู้ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
ผู้ประกอบ
ในสาขาที่
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
เกี่ยวข้อง
อาชีพอิสระ
35
35
6
4
14
41
4
49

ร้อยละ
77.77
60.86
72.05

ข้อมูลจากงานแนะแนว
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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การคำนวณ
ร้อยละ =

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
จำนวน...........49.........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
49
68

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




x 100 =
4
ดีเลิศ




3
ดี

.......72.05.........



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาช่างยนต์ มีนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการการ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ค่าคะแนน 4

การตรวจสอบข้อมูล
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 26

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สาขาวิชาช่างยนต์ สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างยนต์มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100
2. สาขาวิชาช่างยนต์มีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก มีปริมาณผู้เรียนออกกลางคัน
น้อย และไม่มีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
3. สาขาวิชาช่างยนต์มีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.40
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ
2. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การสนับสนุนครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
โปรแกรมเขียนแบบ
2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีทุกห้องเรียนทั้งห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีค วามสำเร็จ ในการดำเนิน การตามนโยบายสำคั ญของหน่ ว ยงานต้น สั งกัด หรื อหน่ ว ยงานที่ กำกั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
พิจ ารณาจากการพัฒนา หรือปรั บปรุ งหลัก สู ตรให้เ ป็น หลั กสูตรฐานสมรรถนะอย่า งเป็น ระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
ข้อมูลการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1 สาขาวิชาช่างยนต์

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ไม่มี มี


ตอนที่ 2

ไม่มี

5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มี


ไม่มี

4. ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนา

มี


3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

ที่ สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา

1. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

มี ไม่มี มี



ไม่มี
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ร้อยละ....100..................
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับในการพั ฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
สาขาวิชาช่างยนต์มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบทุกรายวิชาในการจัดการเรียน
การสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นผู้สรุปรายงาน)

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
พิจารณาจากครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่
21
ข้อมูลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชาที่สอนทั้งหมด

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง
นายกมล ดิษฐาพร
นายกิตติศักดิ์ ทรหด
นายคณิต อินทะใจ
นายธนกิจ คงแก้ว
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น
นายฑีปกรณ์ หัสดำ
นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ระดับคุณภาพ

ชื่อ – นามสกุล
ครูผู้สอน

2. มีการบูรณาการคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิย ม
คุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ และปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active
Learning, STEM ฯลฯ
4. มีการกำหนดใช้ส ื่อ เครื่องมือ อุป กรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรีย นรู้ที่เหมาะสม และ
นำมาใใช้จัดการเรียนฯ
5 . ม ี ก า รกำ ห นด แ นวท า ง กา รวั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลตตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการ
ที่หลากหลาย

ที่

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

หน้า 31

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ร้อยละ....100..................
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิ
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การคำนวณ

ร้อยละ =

จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน..........8............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8
8

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




x 100 =
4
ดีเลิศ




3
ดี

.......100.........



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรีย นรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผน
ฯ ด้วยวิธีที่หลากหลาย วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)

ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน (Y)

ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

1
2
3
4
5
6
7
8

มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน (W)

ที่

มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน (V)

รายการประเมิน

นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ














































จำนวนครูทั้งหมด........8........คน
รวม

8

8

8

8

8

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง
นายกมล ดิษฐาพร
นายกิตติศักดิ์ ทรหด
นายคณิต อินทะใจ
นายธนกิจ คงแก้ว
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น
นายฑีปกรณ์ หัสดำ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การคำนวณ
กำหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด การเรียนการ
สอน
Z = จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย =

V+W+X+Y+Z
x 100
8N

เกณฑ์การประเมิน
นำค่าร้อยละเฉลี่ยที่คำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน............8..........คน
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
จำนวน...........8...........คน
3. จำนวนครูที่จ ัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่
หลากหลาย
จำนวน..........8............คน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน
จำนวน..........8............คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
จำนวน...........8...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
64
64

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

.....100...........



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทำวิจ ัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยองค์กร
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน การ
สอน
6. จำนวนครูผู้สอนที่ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
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2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่น ๆ
ข้อมูลการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน

ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจเรียน (Y)

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ (Z)

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง
นายกมล ดิษฐาพร
นายกิตติศักดิ์ ทรหด
นายคณิต อินทะใจ
นายธนกิจ คงแก้ว
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น
นายฑีปกรณ์ หัสดำ
นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ
จำนวนครูทั้งหมด........8........คน
รวม

ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (X)

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบนั (W)

ที่

จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(V)

รายการประเมิน














































8

8

8

8

8

การคำนวณ
กำหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
W = จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
Y = จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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Z = จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
ร้อยละเฉลี่ย = V + W + X + Y + Z x 100
8N
เกณฑ์การประเมิน
นำค่าร้อยละเฉลี่ยที่คำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จำนวน.........8.............คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน
จำนวน...........8...........คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
จำนวน..........8............คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จำนวน..........8............คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
จำนวน.........8.............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ร้อยละเฉลี่ย =

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

64
64

x 100 =

ตอนที่ 2

...........100.....
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ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
สาขาวิชาช่างยนต์ มีครูผู้สอนที่ดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ข้อมูลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ทำให้มีปริมาณการออกกลางคันน้อย และได้รับการยอมรับจากองค์กร
หน่วยงานภายนอกต่อคุณภาพการบริการจัดการชั้นเรียนของสาขาวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
พิ จ ารณาจากร้ อ ยละเฉลี ่ ย ของครู ผ ู ้ ส อนจั ด ทำแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำ
ผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
ข้อมูลของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน

มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (Y)

นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ





































จำนวนครูทั้งหมด.......8.........คน
รวม

8

8

8

8

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง
นายกมล ดิษฐาพร
นายกิตติศักดิ์ ทรหด
นายคณิต อินทะใจ
นายธนกิจ คงแก้ว
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น
นายฑีปกรณ์ หัสดำ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ (Z)

นำผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน (X)

1
2
3
4
5
6
7
8

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 12
ชั่วโมงต่อปี (W)

ที่

จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
พัฒนาวิชาชีพ (V)

รายการประเมิน

0
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การคำนวณ
กำหนดให้
N = จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
Y = จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
ร้อยละเฉลี่ย =

V+W+X+Y+Z

8N

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำค่าร้อยละเฉลี่ยที่คำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
จำนวน..............8........คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จำนวน...............8.......คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
จำนวน..........8............คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
จำนวน...........8...........คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 41

5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่
จำนวน...........0...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
56
64

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

........80........



2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน
ครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ทำให้องค์กร
หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนในสาขาวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จำนวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 42

2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
พิจารณาจากร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิชา
การคำนวณ
ร้อยละ =

จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิขา

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน
จำนวน.........8..........ห้อง
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
8
ร้อยละ =
x 100 = ........100........
8
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 43

สาขาวิชาช่างยนต์ มีห้องเรียนที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 5 ห้อง มีค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การตรวจสอบข้อมูล
1. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 44

2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
(งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้สรุปรายงาน)

2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
พิจ ารณาจากการดำเนินการพัฒนาและดูแ ลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศ น์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ข้อมูลการจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ผลการ
ประเมิน
ลำดับ
การประเมิน
มี ไม่มี
1. มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ สิ่งอำนวย 

2.

3.
4.
5.

ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
และผู้เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของแผนก
วิชา

รวม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา







5
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ..........100..................
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กำลัง
พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
สาขาวิช าช่างยนต์ ดำเนิน การพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้อ ม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ให้การยอมรับ
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่ง
อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 46

4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิ บัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พิจารณาจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในแผนกอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในแผนกวิชา
ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี

ลำดับ

การประเมิน

1.

มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกำลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
มีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในแผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในแผนกวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา
มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
มีระบบรักษาความปลอดภัย
รวม

2.
3.
4.
5.
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
ตอนที่ 2

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
หน้า 47

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
แผนกวิชา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ดำเนินการ  ไม่ได้ดำเนินการ
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สาขาวิชาช่างยนต์ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและผู้ใช้มีความพึงพอใจ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในแผนกวิชา
2. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในแผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัด
ขยะ
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย

2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (งานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นผู้รายงาน)
2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
(งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้รายงาน)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พิจารณาจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวภาคี

1 สาขาวิชาช่างยนต์

สรุปและรายงานผลประจำปี

การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นที่ 5

การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนทวิภาคี

วัดและประเมินผลรายวิชา/การฝึก

นิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึก

จัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ

จัดทำแผนการเรียนรู้/แผนการฝึก

ทำสัญญา/ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง

คัดเลือกผู้เข้าเรียน

ขั้นที่ 2

จัดทำแผนงาน/การเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ
ประชชาสัมพันธ์ แนะแนว

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ที่

ระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน ปวช./
ปวส.

สำรวจสถานประกอบการ

ขั้นที่ 1

รายการประเมิน
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ปวช             
ปวส.             

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ตามขั้นตอนที่ 1

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 49

1.) เชิงปริมาณ :
1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ร้อยละ.....100.................
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
ร้อยละ......50................
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สาขาวิชาช่างยนต์ ดำเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน ได้รับการยอมรับจากองค์กร
และหน่วยงานภายนอกในการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 50

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างยนต์ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3. ครูผู้สอนประจำสาขาวิชามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุกคน มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี
4. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วถึงทุกพื้นที่
5. สาขาวิชาได้รับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่อับสัญญาณยังมีปัญหา
2. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2. กระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกพื้นที่

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 51

สถานศึกษาร่วมมือกับบุค คล ชุมชน องค์กรต่า ง ๆ เพื่อสร้า งสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
- งานบุคคลากรเป็นผู้สรุปรายงาน -

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ ในด้ า นครู พ ิ เ ศษ ครู ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ครู ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

5.

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี
มี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที ่ ห ลากหลายในการจั ด การ 
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
มี ค รู พ ิ เ ศษ ครู ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ครู ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นสถาน 
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน

มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื ่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เช่ น
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน 
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวม
4
1

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

การประเมิน

ตอนที่ 2

หน้า 52

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ........80....................
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างยนต์ มีเครือข่ายความร่ว มมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้ งใน
ประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ ในด้ า นครู พ ิ เ ศษ ครู ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ครู ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุน การศึกษา วัส ดุ อุปกรณ์ ครุภ ัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรั พยากรที ่ หลากหลายในการจั ดการอาชี วศึก ษา ทั ้ ง ในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
4. ผลการระดมทรัพยากร
5. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา ของครู และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม

ชื่อโครงการ

วันที่จัด

สถานที่

มี
(1)
1.1
1.2
1.3
(2)
2.1
2.2
2.3
(3)
3.1
3.2
3.3
(4)
4.1
4.2

ไม่มี

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้า
ร่วม

ที่

นวัตกรรม
การบริการ
(5)

จำนวนครู/บุคลากรที่ร่วม

ข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสาของครู และผู้เรียน

รวม

กิจกรรมบริการชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาชีพ

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

8 ธ.ค.64

วก.บางสะพาน



5

23 ก.พ.
64

วก.บางสะพาน



5

10

15
5

4.3
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ตอนที่ 2

หน้า 54

เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
จำนวน...............1.............กิจกรรม
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กำลัง

พัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
สาขาวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วย ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับองค์กร หน่วยงานภายในและ
ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจสอบข้อมูล
1. การเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของ ครู และผู้เรียน
2. การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของ ครู และผู้เรียน
3. การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของ ครู และผู้เรียน
4. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ ครู และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
การประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จ ั ย ใน
สถานศึกษา
2. ผลงานนวัต กรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชน
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย
ข้อมูลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน

1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ แผ่นปอเปี๊ยะมัน 
ม่วง

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ผลการประกวด
รางวัล
ระดับ

สถานศึกษา
ชุมชน
จังหวัด
ชาติ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

สถานที่นำไปใช้
ประโยชน์จริง

ตอนที่ 2
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เกณฑ์การประเมิน
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จำนวน..........1............ผลงาน
2.) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
(รวมทั้งการนำไปใช้งานตามการประเมินข้างต้น)
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กำลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการนำ
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
สาขาวิชาช่างยนต์ ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จำนวน 1 ชิ้นงาน ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย มีค่าคะแนน 1 ระดับ
คุณภาพ กำลังพัฒนา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา
2. การนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 3.1 ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างยนต์ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญผู้แทน
สถานประกอบการมาให้ความรู้ในเรื่องการออมเงิน ในโครงการประหยัดและอดออม (ธนาคารโรงเรียน)
เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาช่างยนต์ยังคงต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งในด้านการบริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ การบริการชุมชน เป็นต้น
2. การสนับสนุน สร้างผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ยังไม่สามารถเข้าถึงรางวัล
ต่าง ๆ ได้ในระดับที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การเปิดโอกาสให้สาขาวิชาช่างยนต์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน ในด้านการบริการวิชาชีพ
วิชาการมากขึ้น
2.การสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ งบประมาณ ให้ ก ั บ ครู นั ก เรี ย น ในการพั ฒ นาผลงานด้ า นนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ราย
มาตรฐานและรายประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
20

ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.1 =
100

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

5

100
......100.....x 100

100
=100

ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรื อการ
3
ประกอบอาชีพอิสระ
1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.2 =
25

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

3

9

2

4

.....13.......x 100
25
= 81.25
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
1.3.3 การมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
15
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.3 =
95

5
4
4

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

10
8
60
........78.......x 100
95

= 82.10
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.1 =
10

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

5

10
........10.......x 100
10

= 100
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

2.2.1 คุณภาพของแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
2.2.2 การจัด ทำแผนการจัด การเรี ยนรู ้ส ู่ การปฏิบ ัต ิ ที ่ เ น้ น
3
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
2
เรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.2 =
85

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

5
5

10
15

5
5
5
5

25
15
10
10

.........85......x 100
85
= 100

ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

2.3.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
2
หรืองานฟาร์ม
2.3.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.3 =
20

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

5

10

5

10
......20.........x 100
20
= 100

ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 =
30

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

5

30
.......30........x 100
30

= 100
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

3.1.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
3.1.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 =
20

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

4
1

8
2
........10.......x 100
20
= 50

ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

3.2.1 ผลงานของผู ้ เ รี ย นด้ า นนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
3
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3.2 =
15

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนัก × ค่าคะแนน)

1

3

.........3......x 100
15
= 20

ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3
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3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ
(ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี
(ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

ร้อยละ
87.78
100
81.25
82.10
100
100
100
100
100
70
50
20
85.92
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ให้แผนกวิชานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพแผนกวิชาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
1.3 ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั กษณะที่พึง 1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่
ประสงค์
พึงประสงค์
2.โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1 . โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ห้ อง เร ี ย น Smart Classroom
Accounting
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานจัดทำผลงาน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอน
3.โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน
3.2 ด้ า นนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ 1.โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสั ม มนานวั ต กรรม
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา
หมายเหตุ
ให้นำประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่า 5 มาทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 4
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 4
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 69

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 70

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 71

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 72

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 73

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 74

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 75

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 76

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 77

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 78

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 79

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 80

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 81

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 82

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 83

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 84

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 85

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 86

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 87

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 88

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 89

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 90

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 91

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 92

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 93

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 94

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 95

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 96

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 97

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 98

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 99

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 100

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 101

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 102

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 103

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 104

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 105

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 106

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 107

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 108

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 109

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 110

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 111

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 112

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 113

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 114

เอกสารประกอบประเด็นการประเมินต่างๆ
-

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 115

Mou กับสถานประกอบการ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 116

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 117

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 118

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 119

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 120

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 121

ออกหน่วยอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน(ช่วงเทศกาล)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 122

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 123

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 124

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 125

แข่งขันทักษะ วิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาคและระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 126

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 127

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 128

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 129

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 130

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 131

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 132

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 133

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 134

