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แผนกวิชา…………………………………………

ตาม กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดนั้น โดยให้สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา(SAR) เป็นประจาทุกปีการศึกษา
เอกสารการรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ระดั บ แผนกวิ ช า( Self-Assessment Report : SAR )
ประจาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพบางสะพาน พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไปปรับปรุง
พั ฒ นาในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ๆ ขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการประกั นของแผนกวิ ช าและของ
สถานศึกษาต่อไป
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มุ่งหวังที่จะนาผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนก
ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของชาติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่เจริญก้าวหน้าต่อไป

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เมษายน 2565
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หน้า ข

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา
ประวัติ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยจัดตั้งตาม
วัตถุประสงค์ขยายการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการขยายตัวกับเศรษฐกิจในขณะนั้น อาคารเรียน
ปฏิบัติการ 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 จานวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนและ ปฏิบัติการช่ า ง
อุตสาหกรรม ต่อเติมอาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการร่วมกับ SSI สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
การนาหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติมารวมกันทาให้เกิดทักษะและมีความชานาญ ด้านการเชื่อมโลหะ
การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนาลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะอย่างถูกวิธีการทดสอบความแข็งแรงของ
วัสดุ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาวิเคราะห์ การชุบเคลือบ ผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และ
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และสามารถ
เชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิดได้
ที่ตั้งและสังกัด
ที่ตั้ง แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนเพชรเกษม
ตาบลทองมงคล อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77230
โทรศัพท์ 032-697061 โทรสาร 032-697062 ณ ชั้นที่ 1 อาคารปฏิบัติการ 2 อาคารโรง
ฝึกงาน 4 ชั้น

สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 1

ปรัชญา
ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
วิสัยทัศน์
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชาการ
พันธกิจ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

1.2 สภาพปัจจุบันของแผนกวิชา
1.2.1 สภาพทั่วไป
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีบุคลากรทั้งหมด จานวน 5 คน
- ข้าราชการครู
จานวน - คน
- พนักงานราชการ
จานวน 2 คน
- ครูพิเศษสอน
จานวน 3 คน
การปฏิบัติงานสอนในรายวิชาแผนกวิชา อัตราส่วนครู : ผู้เรียน เท่ากับ 1 : 13 ทาหน้าที่สอน ทั้งระดับ
ปวช. และปวส. สถานที่ตั้งแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย
- ห้องเรียน
จานวน 1 ห้อง
- โรงฝึกงาน
จานวน ............. หลัง
- ห้องปฏิบัติการ
จานวน 2 ห้อง
1.2.2 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เปิดสอน มีดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
อุตสาหกรรม
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
อุตสาหกรรม
เทคนิคโลหะ
เทคนิคโลหะ
รวม

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
1-3
1-2

1.2.3 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.2.3.1 จานวนผู้เรียน : ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีนักเรียน นักศึกษา
จานวนทั้งสิ้น 67 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 2

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวนนักเรียน
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
24
11
12
47
-

ชั้นปีที่
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม

รวม
24
11
12
47

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวนนักศึกษา
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
12
8
20

ชั้นปีที่
ปวส.1
ปวส.2
รวม

รวม
12
8
20

หมายเหตุ - ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ ...............................................
- ข้อมูลนาจากข้อมูลพื้นฐาน ในหน้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
1.2.3.2 ข้อมูลครู
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีบุคลากรปฏิบัติง านประจาแผนกวิ ชา
ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน.....5......คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

ประเภท

1 ข้าราชการครู
2 พนักงานราชการ
3 ครูพิเศษสอน
รวมทั้งแผนก

ตารางแสดงข้อมูลครู จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
เพศ
วุฒิการศึกษา
ชาย

หญิง

2
1
3

2
2

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

2
3
5

-

1
1

ตอนที่ 1

1
3
4

รวม

หมายเหตุ

2
3
5

หน้า 3

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นายจรัญ มนัส
2 นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
3 นายญัติพงศ์ สุระกาแหง

รายชื่อบุคลากรประจาแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
(สาขาวิชาเอก)
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
ครูพิเศษสอน

ใบประกอบวิชาชีพครู สอนตรงสาขา
มี
ไม่มี ตรง ไม่ตรง

ปริญญาตรี /เอกงานเชื่อม
และประสาน





ปริญญาโท/บริหารการศึกษา





ป.ตรี/เทคโนโลยีการเชื่อม
ป.ตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ ครูพิเศษสอน และเทคโนโลยี/วิศวกรรมอุต
สาหการ
5 นางสาวเกษร สาระบูลย์
ครูพิเศษสอน ป.ตรี/วิศวกรรมอุตสาหการ



รวมทั้งสิ้น

3







2


5

1.2.3.3 ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน

ที่ ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน
1. ห้องเรียน
2. ห้องแลป
3. ห้องโรบอท
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ครูผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกษร สาระบูลย์
นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์
นายญัติพงศ์ สุระกาแหง

ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในห้องเรียน
มี
ไม่มี




รวม
หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นสื่อประสม
และมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที)
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1

หน้า 4

1.2.3.4 แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2) ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
3) ....................................................................................................
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัย
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) ....................................................................................................
1.2.3.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย ประจาปีการศึกษา 2564
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียน
1
2
รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
25,000.25,000.50,000.-

งบดาเนินการ

หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล งานวางแผนและงบประมาณ
1.2.3.6 ข้อมูลครุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาตามแผนการ
เรียน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.
2563 จานวน..............รายการ ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
ที่

ชื่อครุภัณฑ์

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

จานวน

วัน/เดือน/ปี
ราคา/หน่วย หมายเหตุ
ที่ได้มา

ตอนที่ 1

หน้า 5

1.3 โครงสร้างการบริหารแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีระบบโครงสร้างทางการบริหารแผนกวิชา โดยใช้
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีโครงสร้างการ
บริหารแผนกวิชา ดังนี้

นายนิมิตร ศรียาภัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายจรัญ มนัส
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
ครูประจาแผนก

นายญัติพงศ์ สุระกาแหง
ครูประจาแผนก

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

น.ส.เบญจวรรณ สังฆานาคินทร์

ครูประจาแผนก

ตอนที่ 1

น.ส.เกษร สาระบูลย์
ครูประจาแผนก

หน้า 6

1.4 เกียรติยศและชื่อเสียงของแผนกวิชา
ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีผลงานดีเด่น ดังนี้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

1.5 ข้อมูลรางวัล และผลงานของครู
ที่

ชื่อ - นามสกุล ครู

1

นายจรัญ มนัส

2

นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์

รายการรางวัล
และผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ
เครื่องหั่นกล้วย
เล็บมือนาง
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นครู
ที่ปรึกษา ระดับ
ต้นแบบ
ระดับ.ปวส.
ประจาปีการศึกษา
2563
รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ประเภทผลงาน
ดีเด่น ระดับ เงิน
โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
ครูที่ปรึกษา เครื่อง
ขุดดินฝังท่อเพื่อ
การเกษตร

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

รางวัล



หน่วยงานที่จัด
วก.บางสะพาน

วก.บางสะพาน

กระทรวงศึกษาธิ
การ



ตอนที่ 1

วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี
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ที่

3

ชื่อ - นามสกุล ครู

นายญัติพงศ์ สุระกาแหง

รายการรางวัล
และผลงาน

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

รางวัล

แข่งงขันทักษะ
วิชาชีพฯ ระดับ
ภาคกลาง ประจาปี
การศึกษา 2564
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นครู
ที่ปรึกษา
เป็นผู้มีผลการ
ปฏิบัติงาน ความรู้
ความสามารถฯ
ได้รับการคัดเลือก
เป็นครูผู้มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา
2564
ได้รับการคัดเลือก
เป็นครูผู้มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา
2565



เครื่องขุดดินฝังท่อ
เพื่อการเกษตร V2



หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

1.6 ข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
เครือข่ายในการจัดการศึ กษาร่วมกับแผนกวิช าช่างเชื่อมโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1
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(ปวส.) พ.ศ.2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จานวน............แห่ง ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชติมิตรเอ็น
จิเนียริ่ง
2. ห้างหุ้นนส่วนจากัด ช.พัชรจักร
3. พี เอส เอ คอนสตรัคชั่น จากัด
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ธุรกิจ/บริการ

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์
149/5 หมู่ 6 ต.กาเนิด
นพคุณ

ตอนที่ 1

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

หน้า 9

2.1 วิธีการดาเนินการ
วิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด แผนกวิชามีการดาเนินการตามระบบคุณภาพ
PDCA ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการประเมิน (P)
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดาเนินงาน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน วัน เวลาในการประเมิน
กรอบการประเมิน ตามมาตรฐานการศึก ษาของแผนกวิ ช า วิธีการประเมิน ตามประเด็น การประเมิน เตรีย ม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
2. การดาเนินการตามแผน (D)
ดาเนินการประเมินตามแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร
ทางานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการดาเนินงาน กากับ ติดตามการ
ทางานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. การสรุปผลการประเมิน (C)
ดาเนินการตัดสินผลการประเมินโดยนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และข้อเสนอแนะ รายงานต่อผู้บริหาร
4. การนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนา (A)
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา นาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของแผนกวิชาต่อไป

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และตามเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินดังนี้

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
พิ จ ารณาจากร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกเที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2564
ที่

ระดับชั้น

1.
2.

ปวช.3
ปวส.2
รวม

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
12
12
8
8
20
20

ร้อยละ
100
100
100

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
x 100
จานวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
จานวน 20 คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
20
20

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

100



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
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1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่

ระดับชั้น

1.

ปวช.3
รวม

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนน V-NET
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
12
12
12
12

ร้อยละ
100
100

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

x 100

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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จานวน..........12............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
12
12

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

ตอนที่ 2

100



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา
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3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
ข้อมูลโครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

ที่

ชื่อโครงการ

วันที่จัด

สถานที่

1.
2.
3.

-

-

-

รวม

จานวนผู้ประสบ ร้อยละของผู้
ความสาเร็จ
ประสบ
จานวน
สู่การเป็น
ความสาเร็จ
ผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบการ
เมื่อเทียบ
หรือประกอบ กับผู้เข้าร่วม
อาชีพอิสระ
โครงการ
-

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

x 100
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ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
จานวน...........-...........คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
จานวน.........-.............คน
x 100 =

ร้อยละ =

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

2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับ.............ดาว
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งให้ก ารยอมรับยกย่อ งในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

การตรวจสอบข้อมูล
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และ
ระดับ 5 ดาว
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 16

1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประกวด แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
สถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือ
องค์ ก ร ในระดั บ ชาติ ข องประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่ นั บ รวมการจั ด กิ จ กรรมประกวด แข่ ง ขั น ของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

ข้อมูลผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ
รางวัล
ระดับ
ระดับ
รายการรางวัลและ
ปวช./
ผลงาน
ปวส.

หน่วยงานที่จัด


การ แข่ ง ขั น ทั ก ษะการ
เชื่อม SMAW & GTAW &
GMAW ระดับ ปวส.
การ แข่ ง ขั น ทั ก ษะการ 
เ ชื่ อ ม SMAW & GTAW
ระดับ ปวช.

การ แข่ ง ขั น ทั ก ษะงาน
ตรวจสอบและทดส อบ
วัสดุงานเชื่อมระดับ ปวช.

การแข่งขันทักษีมือช่าง
เชื่อมด้วยหุ่นยนต์
โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
ฝี มื อ แรงงานช่ า งเชื่ อ ม
ประเทศไทย ครั้ง ที่ 7 ใน
งานอินเตอร์ร์แมค 2019

1 นายสถาพร เดชาสิทธ์
2 นายวินัย เกลี้ยงมะ
3 นายแสงตะวัน อ่วมเกิด
4 นายวินัย เกลี้ยงมะ

รวม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จานวน..............4........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (รายละเอียดในตารางข้อมูลผลการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ)
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในผลงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
พิ จ ารณาจากร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
* ระดับ ปวช. จานวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2562
* ระดับ ปวส. จานวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 สาขาช่างเชื่อมโลหะ
2 สาขาเทคนิคโลหะ

ระดับชั้น
จานวนผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา
ปวช. ปวส. แรกเข้าทั้งหมด จานวน ร้อยละ

15
12
80

8
8
100

รวม

23

20

86.95

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
x 100
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ตอนที่ 2
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ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน..........23...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
20
ร้อยละ =
x 100 = .......86.95.........
23
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับปวช.3 และระดับ ปวส.2 เทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอกในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียนเกี่ยวกับการออกกลางคันยอดเยี่ยม
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของแผนกวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของแผนกวิชา

1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พิจารณาจากจานวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผล
การประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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วันที่จัด

สถานที่

1 ประดิษฐ์ซุ้มที่นั่งยามว่าง

14มิ.ย2564 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บางสะพาน
2 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมอาสา 17ม.ค. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
พัฒนา
2565
บางสะพาน

รวม

ปวช.51
ปวส.
ป ว ช . - 63
ปวส.

114

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ชื่อโครงการ

จานวนผู้เข้าร่วม

ที่

ระดับ
ชัน้ ปี/
กลุ่ม

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์

51

100

63

100

114

100

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
จานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน.......114........
คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท.
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ ร้อยละ..........100...............
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
ตอนที่ 2
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ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรั บยกย่องในการดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

1.3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
พิ จ ารณาจากร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
* หมายเหตุ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง การทางานในสถานประกอบการ
หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
ปีการศึกษา 2564 (พิจารณาจากผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2563)
จานวนผู้
จานวน
มีงานทา
ระดับชั้น
ที่
ผู้สาเร็จ
(ปีการศึกษา 2562)
ในสาขาที่
การศึกษา
เกี่ยวข้อง
1.
ปวช.3
12
2.
ปวส.2
8
2
รวม
20
2

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

จานวน
รวมผู้มีงานทา
จานวน
ผู้ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
ผู้ประกอบ
ในสาขาที่
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
เกี่ยวข้อง
อาชีพอิสระ
12
12
4
2
6
16
2
18

ตอนที่ 2

ร้อยละ
100
75
90
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การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
จานวน...........18...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
18
20

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




x 100 =

.......90.........

3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งให้ก ารยอมรับยกย่อ งในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา มีงานทาในสถานประกอบการการ หน่วยงาน
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ค่าคะแนน 5
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
ตอนที่ 2
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4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิช าชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีง านท า
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1.1
ด้านความรู้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก มีปริมาณผู้เรียนออกกลางคันน้อย
และไม่มีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ
2. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การสนับสนุนครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านโปรแกรมเขียน
แบบ
2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีทุกห้องเรียนทั้งห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
พิ จ ารณาจากการพั ฒ นา หรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอย่ า งเป็ นระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ข้อมูลการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ

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
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

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




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งให้ก ารยอมรับในการพั ฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบทุกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มี ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นผู้สรุปรายงาน)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 26

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
พิจารณาจากครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21
ข้อมูลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

1 นายจรัญ มนัส

9











2

8











8











8











3











3
4
5

นิวัฒน์ วิฑรู ย์พันธ์
นายญัติพงศ์ สุระกาแหง
นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์
นางสาวเกษร สาระบูลย์

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

ระดับคุณภาพ

5. มีการกาหนดแนวทางการวัดผลและประเมิ นผลต
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการ ที่หลากหลาย

ชื่อ – นามสกุล ครูผู้สอน

2. มี ก ารบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิ จ กรรมที่ ห ล ากห ล า ย เช่ น PjBL, Active
Learning, STEM ฯลฯ
4. มี ก ารก าหนดใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสม และ
นามาใใช้จัดการเรียนฯ

ที่

รายวิชาที่
สอน
ทั้งหมด

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

กระบวนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

หน้า 27

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

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




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่ การ
ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้

2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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การคานวณ

ร้อยละ =

จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

x 100

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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน...........8...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8
8

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จ านวนครู ผู้ ส อนที่ จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิบั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 29

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจั ดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนฯ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)

ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (Y)

ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

1
2
3
4
5

มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน (W)

ที่

มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน (V)

รายการประเมิน

นายจรัญ มนัส
นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นายญัติพงศ์ สุระกาแหง
นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์
นางสาวเกษร สาระบูลย์































จานวนครูทั้งหมด........5........คน
รวม

5

5

5

5

5

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจั ดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด การเรียนการสอน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย =

V+W+X+Y+Z
x 100
5N

เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จานวน...........5...........คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
จานวน.............5.........คน
3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย
จานวน.............5.........คน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวน.........5.............คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญ หาการ
จัดการเรียนรู้
จานวน..........5............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
25
25

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีครูผู้สอนที่ดาเนินการบริหารจัดการชั้นเรี ยนจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่ง มั่นตั้ง ใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรีย น
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ทาให้มีปริมาณการออกกลางคันน้อย และได้รับการยอมรับจากองค์กร
หน่วยงานภายนอกต่อคุณภาพการบริการจัดการชั้นเรียนของสาขาวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จานวนครูผู้สอนที่ จั ดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจั ดการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิ ควิธี การสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน การสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
พิ จ ารณาจากร้ อ ยละเฉลี่ ย ของครู ผู้ ส อนมี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล มี ข้ อ มู ล
สารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอื่นๆ
ข้อมูลการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน

ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (X)

ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจเรียน (Y)

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ (Z)

1
2
3
4
5

มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจา
ชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน (W)

ที่

จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (V)

รายการประเมิน

นายจรัญ มนัส
นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นายญัติพงศ์ สุระกาแหง
นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์
นางสาวเกษร สาระบูลย์































จานวนครูทั้งหมด.........5.......คน
รวม

5

5

5

5

5

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน
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การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
W = จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
ร้อยละเฉลี่ย =

V+W+X+Y+Z
5N

x 100

เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จานวน..........5............คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
จานวน............5..........คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จานวน.............5.........คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จานวน...........5...........คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
จานวน............5..........คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
25
25

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีครูผู้สอนที่ดาเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริ หารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่ง มั่นตั้ง ใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรีย น
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ทาให้มีปริมาณการออกกลางคันน้อย และได้รับการยอมรับจากองค์กร
หน่วยงานภายนอกต่อคุณภาพการบริการจัดการชั้นเรียนของสาขาวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่
ข้อมูลของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน

มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (Y)

นายจรัญ มนัส
นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นายญัติพงศ์ สุระกาแหง
นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์
นางสาวเกษร สาระบูลย์

























จานวนครูทั้งหมด.........5.......คน
รวม

5

5

5

5

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ (Z)

นาผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (X)

1
2
3
4
5

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ต่อปี (W)

ที่

จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
พัฒนาวิชาชีพ (V)

รายการประเมิน

0

หน้า 36

การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Y = จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่
V+W+X+Y+Z
ร้อยละเฉลี่ย =
x 100
5N
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
จานวน...........5...........คน
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จานวน............5..........คน
3. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวน..............5........คน
4. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
จานวน..........5............คน
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5. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่
จานวน...........0...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
20
25

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ทาให้องค์กร
หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนในสาขาวิชา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่

2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
พิจารณาจากร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิชา
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
x 100
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
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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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน
จานวน..........3.........ห้อง
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
3
ร้อยละ =
x 100 = .........100.......
3
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีห้องเรียนที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจานวน 3 ห้อง มีค่าคะแนน 5
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
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2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
(งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้สรุปรายงาน)

2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ข้อมูลการจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ผลการ
ประเมิน
ลาดับ
การประเมิน
มี ไม่มี
1. มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ สิ่งอานวย 
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่ง อานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรและผู้เรียน
3. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่ง อานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กาหนด
4. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรี ยนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่ง อานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
แผนกวิชา
รวม
5

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2

หน้า 40

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ..............100..............
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อ มูลอาคารสถานที่ ห้อ งเรียน ห้อ งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทาให้ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ให้การยอมรับ
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง การเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พิจารณาจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในแผนกอย่ างมีประสิท ธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับ ให้ บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในแผนกวิชา
ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี

ลาดับ

การประเมิน

1.

มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
มีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในแผนกวิ ชาที่ สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในแผนกวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา
มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
มีระบบรักษาความปลอดภัย
รวม

2.
3.
4.
5.









5

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา

หน้า 42

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
แผนกวิชา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ดาเนินการ  ไม่ได้ดาเนินการ
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและผู้ใช้มีความพึงพอใจ
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในแผนกวิชา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในแผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะ
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
พิจารณาจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลการดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวภาคี

สรุปและรายงานผลประจาปี

การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

ขั้นที่ 5

การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนทวิภาคี

วัดและประเมินผลรายวิชา/การฝึก

นิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึก

จัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ

จัดทาแผนการเรียนรู้/แผนการฝึก

คัดเลือกผู้เข้าเรียน

ประชชาสัมพันธ์ แนะแนว

จัดทาแผนงาน/การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ที่

ระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน ปวช./
ปวส.

สารวจสถานประกอบการ

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2

ทาสัญญา/ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง

รายการประเมิน
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวช.             
ปวส.             

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

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

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




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดาเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน ได้รับการยอมรับจากองค์กร
และหน่วยงานภายนอกในการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
จุดเด่น
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. ครูผู้สอนประจาสาขาวิชาดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3. ครูผู้สอนประจาสาขาวิชามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุกคน มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี
4. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วถึงทุกพื้นที่
5. สาขาวิชาได้รับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่อับสัญญาณยังมีปัญหา
2. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2. กระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกพื้นที่
....................................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์ กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
- งานบุคคลากรเป็นผู้สรุปรายงาน -

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

5.

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี
มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
มีครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน 
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวม
4
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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

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




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3. ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
4. ผลการระดมทรัพยากร

5. ผลการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
ของครู และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ชื่อโครงการ

จานวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วม

ที่

จานวนครู/บุคลากรทีร่ ่วม

ข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสาของครู และผู้เรียน

8 ธ.ค.64

วก.บางสะพาน



5

10

23 ก.พ.
64

วก.บางสะพาน



5

วันที่จัด

สถานที่

นวัตกรรม
การบริการ
(5)
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
4.3

ไม่มี

รวม

กิจกรรมบริการชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาชีพ

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้า ยวันพระ
บรมราชสมภพฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

15
5

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
จานวน..............1..............กิจกรรม
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

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

3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมี การนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย
ข้อมูลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน

1 เครื่องขุดดินฝังท่อเพื่อการเกษตร V2

ผลการประกวด
รางวัล
ระดับ

สถานศึกษา
ชุมชน
จังหวัด
ชาติ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

สถานที่นาไปใช้
ประโยชน์จริง







เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จานวน......................ผลงาน
2.) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
(รวมทั้งการนาไปใช้งานตามการประเมินข้างต้น)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการนา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง ในระดับสถานศึก ษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ จังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การสร้างส ังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 3.1 ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จุดเด่น
1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญผู้แทน
สถานประกอบการมาให้ความรู้ในเรื่องการออมเงิน ในโครงการประหยัดและอดออม (ธนาคารโรงเรียน) เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะยังคงต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งในด้านการบริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ การบริการชุมชน เป็นต้น

2. การสนับสนุน สร้างผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ยังไม่สามารถเข้าถึงรางวัลต่าง
ๆ ได้ในระดับที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การเปิดโอกาสให้สาขาวิชาช่างยนต์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน ในด้านการบริการวิชาชีพ
วิชาการมากขึ้น
2.การสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ งบประมาณ ให้ กั บ ครู นั ก เรี ย น ในการพั ฒ นาผลงานด้ า นนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 รายมาตรฐาน
และรายประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
20

ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.1 =
100

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

หน้า 55

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

1.2.1 ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ การ
3
ประกอบอาชีพอิสระ
1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.2 =
25

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × 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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

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

5
4
4

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

10
8
60

........78.......x
100
95
= 82.10
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

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

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

หน้า 57

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

2.2.1 คุณภาพของแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรี ยน
3
เป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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
(ค่าน้าหนัก × 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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

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

5
5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

1
0
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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

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

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

หน้า 59

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

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

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

4
1

8
2

......10.........x
100
20
=50
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

3.2.1 ผลงานของผู้ เ รี ย นด้ า นนวั ตกรรม สิ่ ง ประ ดิ ษ ฐ์
3
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3.2 =
15

2

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

6

......6.........x 100
15
=40
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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

หน้า 60

3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 3

ร้อยละ
100
100
86.95
100
80
100
100
80
40
87.43
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ให้แผนกวิชานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพแผนกวิชาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ประสงค์
2.โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

1 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง เ รี ย น Smart Classroom
Accounting
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานจัดทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอน
3.โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน
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