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แผนกวิชา…………………………………………

ภาพประกอบแผนกวิชา

ตาม กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดนั้น โดยให้สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา(SAR) เป็นประจาทุกปีการศึกษา
เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา( Self-Assessment Report : SAR )
ประจาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพบางสะพาน พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไปปรับปรุง
พัฒ นาในแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ๆ ขึ้ น อัน จะส่ งผลต่ อ คุ ณภาพการประกัน ของแผนกวิ ช าและของ
สถานศึกษาต่อไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งหวังที่จะนาผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
แผนกให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของชาติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่เจริญก้าวหน้าต่อไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เมษายน 2564

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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หน้า
คานา
สารบัญ
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของแผนกวิชา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา
1.2 สภาพปัจจุบันของแผนกวิชา
1.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร
1.4 เกียรติยศและชื่อเสียงของแผนกวิชา
1.5 ข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชา
2.1 วิธีดาเนินการ
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาโดยภาพรวม
ตอนที่ 4 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา
ภาคผนวก
เอกสารประกอบการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา
เกียรติบัตร
ภาพกิจกรรม
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หน้า ข

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา
1.1.1 ประวัติ
แผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ เป็ น แผนกที่ ถู ก จั ด ตั้ ง และเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคปกติ) เมื่อปี พ.ศ. 2547 นับว่าเป็นแผนกวิชาที่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนต่อเป็นจานวน
มาก ต่อมาในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 จานวนทั้งหมด
244 คนและนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จานวนทั้งหมด 25 คน รวมทั้งหมด
269 คน ซึ่งการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3
จานวนทั้งหมด 208 คนและนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จานวนทั้งหมด 50 คน
รวมทั้งหมด 258 คน
1.1.2 ที่ตั้งและสังกัด
ที่ตั้ง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนเพชร
เกษม ตาบลทองมงคล อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77230 โทรศัพท์ 032697061 โทรสาร 032-697062 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 3,4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีห้องเรียนทฤษฎีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องพักครู ดังนี้
1. ห้องเรียนทฤษฎี จานวน 4 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง
3. ห้องพักครู จานวน 1 ห้อง
4. ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
5. ห้องสโตร์ 1 ห้อง
6. ห้องน้านักเรียน 1 ห้อง
7. ห้องน้าครู 1 ห้อง
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.1.3 ปรัชญา
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

มีจริยธรรม

นาความรู้สู่สังคม”

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง
มีค วามรู้ ความสามารถ ในการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
มีจริยธรรม
หมายถึง
มี ห ลั ก ศี ล ธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
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1.1.4 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ชานาญการใช้โปรแกรม มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ
1.1.5 พันธกิจ
จัดการเรียนการสอนด้านสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพ

1.2 สภาพปัจจุบันของแผนกวิชา
1.2.1 สภาพทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบุคลากรทั้งหมด จานวน 6 คน
- ข้าราชการครู
จานวน 1 คน
- พนักงานราชการ
จานวน - คน
- ครูพิเศษสอน
จานวน 5 คน
การปฏิบัติงานสอนในรายวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราส่วนครู : ผู้เรียน เท่ากับ 1 : 43 ทา
หน้าที่สอน ทั้งระดับ ปวช. และปวส. สถานที่ตั้งแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
- ห้องเรียน
จานวน 4 ห้อง
- โรงฝึกงาน
จานวน - หลัง
- ห้องปฏิบัติการ
จานวน 4 ห้อง
1.2.2 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอน มีดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล
รวม

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
1
1
1

1

1.2.3 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.2.3.1 จานวนผู้เรียน : ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียน นักศึกษา
จานวนทั้งสิ้น 258 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวนนักเรียน
ชั้นปีที่
รวม
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
ปวช.1
77
77
ปวช.2
69
69
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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จานวนนักเรียน
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
62
208

ชั้นปีที่
ปวช.3
รวม

รวม
62
208

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวนนักศึกษา
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
36
14
50

ชั้นปีที่
ปวส.1
ปวส.2
รวม

รวม
36
14
50

หมายเหตุ - ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ ...............................................
- ข้อมูลนาจากข้อมูลพื้นฐาน ในหน้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
1.2.3.2 ข้อมูลครู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีบุคลากรปฏิบัติงานประจาแผนกวิชา
ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 6 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่

ที่
1
2
3
4

ประเภท

ตารางแสดงข้อมูลครู จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
เพศ
วุฒิการศึกษา
ชาย

1 ข้าราชการครู
2 พนักงานราชการ
3 ครูพิเศษสอน

1

รวมทั้งแผนก

2

1

หญิง

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี



5

4
6
รายชื่อบุคลากรประจาแผนกวิชา
ใบประกอบวิชาชีพครู
วุฒิการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
(สาขาวิชาเอก)
มี
ไม่มี
นายจเด็ด รัศมิทัต
ครูผู้ช่วย
อส.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์)
นางสาวพิไลวรรณ จันทร ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีบัณฑิต

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วัฒนกิจ
นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร ครูพิเศษสอน ธุรกิจบัณฑิต (ระบบ

สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน ธุรกิจบัณฑิต (ระบบ
นายวัชรพงษ์ วงษ์

สารสนเทศทาง
ประเสริฐ
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หมายเหตุ

1


4

รวม

สอนตรงสาขา
ตรง ไม่ตรง




หน้า 3

ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
คอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตาแหน่ง

5 นางสาวสุรารักษ์ พลอย
บุษย์
6 นางสาวปวรวรรณ ทองถึก ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ใบประกอบวิชาชีพครู สอนตรงสาขา
มี
ไม่มี
ตรง ไม่ตรง








4

2

6

1.2.3.3 ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน
ที่ ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 (431)
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 2 (442)
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 3 (443)
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 4 (444)
ห้องทฤษฏี (441)
ห้องทฤษฏี (432)
ห้องทฤษฏี (434)
ห้องทฤษฏี (435)

ครูผู้รับผิดชอบ

ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในห้องเรียน
มี
ไม่มี

นางสาวปวรวรรณ ทองถึก
นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร
นางสาวปวรวรรณ ทองถึก
นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์
นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์
นายจเด็ด รัศมิทัต

รวม






4





4

หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นสื่อประสม
และมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที)
1.2.3.4 แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
แหล่งการเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) ....................................................................................................
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัย
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) ....................................................................................................
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.2.3.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย ประจาปีการศึกษา 2564
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียน
1
2
รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบดาเนินการ

หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล งานวางแผนและงบประมาณ
1.2.3.6 ข้อมูลครุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 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

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลพื้นฐาน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

จานวน
21
22

วัน/เดือน/ปี
ราคา/หน่วย หมายเหตุ
ที่ได้มา
28 ธ.ค. 63
21,800
9 ก.พ. 64
22,000

ตอนที่ 1
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1.3 โครงสร้างการบริหารแผนกวิชา
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีระบบโครงสร้างทางการบริหารแผนกวิชา
โดยใช้ ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีโครงสร้าง
การบริหารแผนกวิชา ดังนี้

นายนิมิตร ศรียาภัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายจเด็ด รัศมิทัต
หัวหน้าแผนกวิชา

น.ส.พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
ครูประจาแผนก

นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร
ครูประจาแผนก

นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
ครูประจาแผนก

นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์
ครูประจาแผนก

นางสาวปวรวรรณ ทองถึก
ครูประจาแผนก

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.4 เกียรติยศและชื่อเสียงของแผนกวิชา
ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชา.................................................... มีผลงานดีเด่น ดังนี้
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................

1.5 ข้อมูลรางวัล และผลงานของครู
ที่

ชื่อ - นามสกุล ครู

รายการรางวัล
และผลงาน

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง
(ครูที่ปรึกษา)
นวัตกรรมประตูคัด
กรองคนไข้อัตโนมัติ
นายวัชรพงษ์ วงษ์
ครูพัฒนาสื่อการ
ประเสริฐ
เรียนการสอน
ดีเด่น
นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร ครูที่ปรึกษาระดับ
ต้นแบบ ระดับปวช.
นางสาวสุรารักษ์ พลอย ครูที่ปรึกษาระดับ
บุษย์
ต้นแบบ ระดับปวช.
นางสาวพิไลวรรณ
บุคคลที่ให้การ
จันทรวัฒนกิจ
สนับสนุน
ขับเคลื่อน กิจการ
สถานศึกษา

1. นายจเด็ด รัศมิทัต

2.
3.
4.
5.

หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน



วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน



วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน




1.6 ข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
เครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ.2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จานวน 50 แห่ง ดังต่อไปนี้

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ตารางแสดงข้อมูลเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชา
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

บริษัทไลท์ทรานสปอร์ต

2

บริษัทเวสโคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

3

บริษัทสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด
(มหาชน)

4

สานักงานสรรพากรเขตพื้นที่
อาเภอบางสะพานน้อย

5

TOT สาขาทับสะแก

6

สานักงานเทศบาลตาบลร่อนทอง

7

องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก

8

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

9

องค์การบริหารส่วนตาบลร่อนทอง

ธุรกิจ/บริการ

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

ต. แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบฯ
9/1 ม. 4 ถ.บ้านกลางนา ยายพลอย ต.แม่ราพึง อ.
ซ่อมบารุงเครื่องจักร บางสะพาน จ.ประจวบฯ
77140 โทร. 3254 8450 2
สานักงานโรงงาน 9 ม.7 ถ.
บ้านกลางนา-ยายพลอย ต.
แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.
ผลิตเหล็กร้อน
ประจวบฯ 77140 โทรศัพท์
(66-32) 691-403-5, 691412-5, 691-419-20
ที่ว่าการอาเภอบางสะพาน
น้อย ม.4
ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน
บริการยื่นเสียภาษี
น้อย
จ.ประจวบฯ โทร. 032699023
31/41 ม.6 ต.ทับสะแก อ.
บริการติดตั้ง ดูแล
ทับสะแก
ระบบโทรศัพท์และ
จ.ประจวบฯ โทร. 032อินเทอร์เน็ต
697227
123 ต.ร่อนทอง อ.บาง
ดูแลความสงบ
สะพาน
เรียบร้อยของ
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
ประชาชน
032-697286
ต. ช้างแรก อ.บางสะพาน
น้อย
ดูแลและแก้ไขปัญหา จ.ประจวบฯ โทร.032558109
ท้องถิ่น
บริษัทขนส่ง

60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.
บางสะพานน้อย จ.
ดูแล-รักษาผู้ป่วย
ประจวบฯ โทร. 032699506
ม.3 ถนนเพชรเกษม ต.
ดูแลและแก้ไขปัญหา
ร่อนทอง
ท้องถิ่น
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 1
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ธุรกิจ/บริการ

10

พี. คอม. เซอร์วิส

จาหน่าย-ซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์

11

สถานีตารวจภูธร อาเภอบางสะพาน

ดูแลความสงบ
เรียบร้อย

12

สานักงานที่ดินจังหวัด
บริการเกีย่ วกับ
ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอบางสะพาน กฎหมายว่าด้วยที่ดิน

13

โรงเรียนธนาคารออมสิน

โรงเรียน

14

องค์การบริหารส่วนตาบล
กาเนิดนพคุณ

ดูแลและแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น

15

สานักงานขนส่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอบางสะพาน

กากับ ดูแล ให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับพาหนะ

16

บริษัท ยุพาศิลาทอง จากัด

โรงโม่หิน

17

ธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก

18

ธกส. สาขาบางสะพานน้อย

ธุรกรรมทางการเงิน

19

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อ.บาง
สะพาน

บริการเกีย่ วกับไฟฟ้า

20

โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว

โรงเรียน

21

ธนาคารออมสิน สาขาหัวหิน

ธุรกรรมทางการเงิน

ธุรกรรมทางการเงิน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

77230 โทร.032-697493
175/1 ต.แม่ราพึง อ.บาง
สะพาน
จ.ประจวบฯ 77140 โทร.
032-692107
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
032-697007
ถนนเพชรเกษม ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
77230
โทร. 032-697430
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบฯ
77230 โทร.032 - 697253
150 ม.3 ต.กาเนิดนพคุณ อ.
บางสะพาน จ.ประจวบฯ
77140 โทร. 032-690049
100 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บาง
สะพาน
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
081-3030800
89/1 ม. 6 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77140
174 ม.11 ถ.สุขาภิบาล ต.
ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.
ประจวบฯ 77130 โทร.032671024
90/6 ม.4 ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย จ.
ประจวบฯ โทร.032-699241
148 ม.6 ต.กาเนิดนพคุณ อ.
บางสะพาน จ.ประจวบฯ
77140 โทร. 032-691300
ม.7 ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
032-691605
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัว
หิน

ตอนที่ 1
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ

22

สานักงานที่ดิน
อาเภอบางสะพานน้อย

23

พัฒนาชุมชน อาเภอทับสะแก

24

สานักงานเทศบาลตาบล
บางสะพานน้อย

25

ที่ทาการไปรษณีย์บางสะพานน้อย

26

บจก. เค. เอส. บางสะพาน
เอ็นจิเนียริ่ง

27

TOYOTA ประจวบคีรีขันธ์

28

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

29

องค์การบริหารส่วนตาบล
พงศ์ประศาสน์

30

เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ

31

บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจ/บริการ

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

จ.ประจวบฯ 77110 โทร.
032-511041
ที่ว่าการอาเภอบางสะพาน
น้อย ม.4
บริการเกีย่ วกับ
ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน
กฎหมายว่าด้วยที่ดิน น้อย
จ.ประจวบฯ โทร. 032699250
ถนนเทศบาลซอย1 ต.ทับ
สะแก อ.ทับสะแก จ.
พัฒนาชุมชน
ประจวบฯ 77130 โทร.032546514
ต.บางสะพาน อ. บางสะพาน
ดูแลความสงบ
น้อย จ.ประจวบฯ 77170
เรียบร้อยของ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3269ประชาชน
9405 , 0-3269-9507-8 ต่อ
103
106/1 ม.4 ต.บางสะพาน อ.
บริการส่งจดหมายส่ง
บางสะพานน้อย จ.
ของทั่วประเทศ
ประจวบฯ โทร.032-699018
19 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน
บริษัทรับเหมา
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
032-697261 # 16
333 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน
จาหน่ายรถยนต์
จ.ประจวบฯ 77230 โทร.
032-557219-23
6 ม.6 ต.กาเนิดนพคุณ อ.
บางสะพาน
โรงเรียน
จ.ประจวบฯ 77140 โทร.
032-691190
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บาง
ดูแลและแก้ไขปัญหา สะพาน
ท้องถิ่น
จ.ประจวบฯ 77140 โทร.
032-548691
ม.1 ต.กาเนิดนพคุณ อ.บาง
ดูแลความสงบ
สะพาน
เรียบร้อยของ
จ.ประจวบฯ 77140 โทร.
ประชาชน
032-691320
ผลิตเหล็ก
เลขที่ 111 ม. 4 ต.แม่ราพึง
แผ่นรีดเย็น
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ

32

วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

33

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

34

คาเล็กคอม

35

โรงพยาบาลบางสะพาน

36

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

37

ร้านบางสะพานคอมพิวเตอร์

38

องค์การบริหารส่วนตาบลธงชัย

39

BAS COMPUTER

40

สหกรณ์โคนมบางสะพาน

41

องค์การบริหารส่วนตาบล ไชยราช

42

ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน

43

โรงเรียนบ้านไชยราช

44

สถานีตารวจบางสะพานน้อย

45

บ.อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จากัด

ธุรกิจ/บริการ

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

77140
ม.1 ต.ทองมงคล อ.บาง
ทาการเรียนการสอน
สะพาน
ด้านสายอาชีพ
จ.ประจวบฯ 77230
6 ม. 6 ต. กาเนิดนพคุณ อ.
โรงเรียน
บางสะพาน
จ.ประจวบฯ
ต. กาเนิดนพคุณ อ.บาง
จาหน่าย ซ่อม
สะพาน
คอมพิวเตอร์
จ.ประจวบฯ
94 ม.5 ต.กาเนิดนพคุณ
ดูแล-รักษาผู้ป่วย
อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ 77140
33 ม.7 ต.ชัยเกษม อ.บาง
โรงเรียน
สะพาน
จ.ประจวบฯ
194/2 ม.1 ต.กาเนิดนพ
จาหน่าย-ซ่อมบารุง
คุณ อ.บางสะพานน้อย จ.
คอมพิวเตอร์
ประจวบฯ
ดูแลและแก้ไขปัญหา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ท้องถิ่น
77190
269/9 ม.1 ต.กาเนิดนพ
จาหน่าย-ซ่อมบารุง
คุณ อ.บางสะพาน จ.
คอมพิวเตอร์
ประจวบฯ
49/1 ต.ทองมงคล อ.บาง
รับซื้อน้านมโค
สะพาน
จ.ประจวบฯ 77230
ม. 5 ต.ไชยราช อ.บาง
ดูแลและแก้ไขปัญหา
สะพานน้อย
ท้องถิ่น
จ.ประจวบฯ 77170
167/10 ต.กาเนิดนพคุณ อ.
ธุรกรรมทางการเงิน บางสะพาน
จ.ประจวบฯ 77140
ม.5 ต.ไชยราช อ.บาง
โรงเรียน
สะพานน้อย
จ.ประจวบฯ
ดูแลความสงบ
ม.4 ต.บางสะพาน อ.บาง
เรียบร้อยของ
สะพานน้อย
ประชาชน
จ.ประจวบฯ 77190
501 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.
จาหน่ายรถยนต์
ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
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ที่

46

48
49
50

ชื่อสถานประกอบการ

ธุรกิจ/บริการ

สถานที่/ที่อยู่/
เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของกิจการ/
ครูฝึก

21 ม. 8 ถนนบ้านเคี่ยมเอนห้วยแกละ
บริษัท เอ.เอส.ที. ปาล์มออย จากัด ผลิตน้ามันปาล์ม
ต.ทรายทอง อ.บางสะพาน
น้อย
จ.ประจวบฯ
50/7 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บาง
บริการส่งจดหมายส่ง สะพาน
ที่ทาการไปรษณียร์ ่อนทอง
ของทั่วประเทศ
จ.ประจวบฯ 77230
145 ม.4 ต.บางสะพาน อ.
บริการด้าน
สานักงานเกษตร อ.บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย จ.
การเกษตร
ประจวบฯ 77170
ม.6 ต.ชัยเกษม อ.บาง
สถานีอนามัยบ้านห้วยไก่ต่อ
ดูแล-รักษาผู้ป่วย
สะพาน จ.ประจวบฯ 77190
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2.1 วิธกี ารดาเนินการ
วิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด แผนกวิชามีการดาเนินการตามระบบคุณภาพ
PDCA ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการประเมิน (P)
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็ น แนวทางการดาเนิน งาน มีก ารกาหนดผู้ รับผิ ดชอบการประเมิน วัน เวลาในการประเมิน
กรอบการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษาของแผนกวิช า วิธี การประเมินตามประเด็น การประเมิน เตรีย ม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
2. การดาเนินการตามแผน (D)
ดาเนินการประเมินตามแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารส่งเสริม 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
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิช าตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินดังนี้
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การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 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
62
62
14
14
76
76

ร้อยละ
100
100
100

การคานวณ
ร้อยละ =

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

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.........76.............คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
76
76

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

5



 ยอดเยี่ยม



4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2554 มีจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. 3
และ ปวส. 2 จานวน 76 คน มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ระดับคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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

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
55
55
55
55

ร้อยละ
100
100

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
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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 : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จานวน..........55............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
55
55

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

5
 ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องที่ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ในปีการศึกษา 2564 มีจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จ านวน 55 คน มีจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคะแนน
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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ข้อมูลโครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

ที่

ชื่อโครงการ

วันที่จัด

1. ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

สถานที่

ปี
ร้านคอมอาร์ต
การศึ ก ษา วิทยาลัยการ
2564
อาชีพบาง
สะพาน
รวม

จานวนผู้ประสบ ร้อยละของผู้
ความสาเร็จ
ประสบ
จานวน
สู่การเป็น
ความสาเร็จ
ผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบการ
เมื่อเทียบ
หรือประกอบ กับผู้เข้าร่วม
อาชีพอิสระ
โครงการ
50
20
40

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุม่ เป้าหมายที่ผา่ นการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

x 100

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
จานวน............50..........คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
จานวน............20..........คน
20
50

ร้อยละ =

x 100 =

..........40.....

2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับ......1.......ดาว
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา




4
ดีเลิศ




3
ดี

ตอนที่ 2




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

หน้า 18

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรั บยกย่องในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ในปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษากาหนด ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ ยระดับชาติขึ้นไปจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับ
คะแนน 1 คะแนน ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
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

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

1 นายไชยวั ฒ น์ เที ย ม ปวช พันธ์
2 นางสาวศิริพรรษา ภัย ปวช รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

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

หน่วยงานที่จัด

- - - - - 
ตอนที่ 2
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ที่

ชื่อ-นามสกุล
ระดับ รายการรางวัลและ
ปวช./
ผลงาน
วิมุติ ผู้เรียน
3 นางสาว อาภ าภ รณ์ ปวส.
ปวช ปิ่นแก้ว
รวม

รางวัล

ระดับ

หน่วยงานที่จัด


3

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..........3............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (รายละเอียดในตารางข้อมูลผลการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ)
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในผลงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
ในปีการศึกษา 2564 มีสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ระดับ คะแนน 3
คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
พิจ ารณาจากร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ตรประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
* ระดับ ปวช. จานวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2562
* ระดับ ปวส. จานวนผู้เรียนแรกเข้าดูจากระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั
รวม

ผู้สาเร็จ
จานวนผู้เรียน
การศึกษา
แรกเข้า
ทั้งหมด
ปวช. ปวส.
จานวน ร้อยละ
/
80
62 77.50
/
14
14
100
94
76 80.85

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน..........76...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
76
ร้อยละ =
x 100 = ......80.85..........
94
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน
ในปี การศึกษา 2564 มีผู้ ส าเร็ จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 80.85 ระดับคะแนน 5 คะแนน ระดับยอดเยี่ยม
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของแผนกวิชา เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถสาเร็จการศึกษา 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

วันที่จัด

1 โครงการประกวดร้ อ ง 15
เพลง
กันยายน
2564
2 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง 3 มีนาคม
ปฏิบัติการออนไลน์โดย 2565
ใช้โปรแกรม canva
รวม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

สถานที่

วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บางสะพาน ระบบ
ออนไลน์
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บางสะพาน ระบบ
ออนไลน์

ปวช.1-3
และ
ปวส.1-2
ปวช.1-2

ตอนที่ 2

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ชื่อโครงการ

จานวนผู้เข้าร่วม

ที่

ระดับ
ชั้นปี/
กลุม่

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

200

180

90

150

140 93.33

350

320 91.43
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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........320.......
คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท.
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ.........91.43............
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
 1
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา
3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องในการดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ในปีการศึกษา 2564 มีจานวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ระดับคะแนน 1 คะแนน ระดับ กาลัง
พัฒนา
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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1.3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
พิจ ารณาจากร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ตรประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชี พ อิส ระหรื อ ศึก ษาต่ อ เทีย บกับ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้ง หมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา
* หมายเหตุ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง การทางานในสถานประกอบการ
หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
ปีการศึกษา 2564 (พิจารณาจากผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2563)
จานวนผู้
จานวน
มีงานทา
ระดับชั้น
ที่
ผู้สาเร็จ
(ปีการศึกษา 2562)
ในสาขาที่
การศึกษา
เกี่ยวข้อง
1.
ปวช.3
62
5
2.
ปวส.2
21
3
รวม
83
8

จานวน
รวมผู้มีงานทา
จานวน
ผู้ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
ผู้ประกอบ
ในสาขาที่
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
เกี่ยวข้อง
อาชีพอิสระ
23
30
58
5
12
20
28
32
78

ร้อยละ
93.54
95.24
93.98

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผา่ นมา 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........78..............คน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
78
83

ร้อยละ =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

..... 93.98.



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรั บยกย่องในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ในปี การศึกษา 2564 มีผู้ ส าเร็ จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชี พ อิส ระหรื อ ศึก ษาต่ อ เทีย บกับ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้ง หมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 93.98 ระดับคะแนน
5 คะแนน ระดับยอดเยี่ยม
การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึ กษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จ านวนผู้ส าเร็ จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในปีที่ผ่ านมาที่มีงานทา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตระหนักถึงความสาคัญกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
นักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปีที่กาหนดได้
จุดเด่น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีระบบการดูแลและพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปีดังนี้
1. สาขาวิชาได้ประชุมผู้ ปกครองของนักเรียนนักศึกษาในทุกภาคเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลนักเรียนและผล
การเรี ย นให้ ผู้ ป กครองทราบ อั น จะเป็ น การประสานความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครอง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นประสบ
ความสาเร็จในการเรียนตามเวลาที่หลักสูตรกาหนด
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2. สาขาวิชาได้จัดให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนในที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อดูแลพฤติกรรมและให้การอบรม
นักเรียน
3. สาขาวิชากระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ
4. สาขาวิชาได้ทาการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะในการจักกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์หลักสูตรตามรายวิชาเพื่อนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามมาตรฐานรายวิชาใช้ในการวัดผลประเมินผล มีการ
นิเทศภายในมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการสอนของครู

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กากับดูแลสถานศึกษา
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 น ระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ข้อมูลการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มี


ไม่มี

มี


ไม่มี มี


ไม่มี

5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีไ่ ด้จาก
การพัฒนา

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

ที่ สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา

1. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

มี ไม่มี มี



ไม่มี

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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา




4
ดีเลิศ




3
ดี
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2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา
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3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรื อผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องให้การยอมรั บในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มีห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ อ งกั บการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นผู้สรุปรายงาน)

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
พิจารณาจากครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21
ข้อมูลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้










ตอนที่ 2
















ระดับคุณภาพ

5. มีการกาหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลต
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการ ที่หลากหลาย

1. นายจเด็ด รัศมิทัต
7
2. น.ส.โสภิดา ซื่อสุนทร
8
3. น.ส.สุรารักษ์ พลอยบุษย์
12
4. นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
11
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

4. มี ก ารก าหนดใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยี ก ารจั ดการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม และ
นามาใใช้จัดการเรียนฯ

รายวิชาที่สอน
ทั้งหมด

3. มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น PjBL, Active
Learning, STEM ฯลฯ

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

ที่

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

กระบวนการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้

5
5
5
5
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8
10
















ระดับคุณภาพ

5. มีการกาหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลต
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการ ที่หลากหลาย

5. น.ส.พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
6. น.ส.ปวรวรรณ ทองถึก

4. มี ก ารก าหนดใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยี ก ารจั ดการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม และ
นามาใใช้จัดการเรียนฯ

รายวิชาที่สอน
ทั้งหมด

3. มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น PjBL, Active
Learning, STEM ฯลฯ

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

ที่

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

กระบวนการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้

5
5



1
กาลังพัฒนา

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



3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การตรวจสอบข้อมูล
1. หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้

2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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........6..............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6
6

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 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................
..............................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จ านวนครู ผู้ ส อนที่จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (Y)

ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

นายจเด็ด รัศมิทัต
น.ส.โสภิดา ซื่อสุนทร
น.ส.สุรารักษ์ พลอยบุษย์
นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
น.ส.พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
น.ส.ปวรวรรณ ทองถึก

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนฯ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน (W)

ที่

มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน (V)

รายการประเมิน
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จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนฯ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)

ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (Y)

ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

จานวนครูทั้งหมด.......6.........คน
รวม

มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน (W)

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

ที่

มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน (V)

รายการประเมิน

6

6

6

6

6

การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
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..........6............คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
จานวน..........6............คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย
จานวน..........6............คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวน..........6............คน
5. จานวนครูผู้ส อนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
จานวน..........6............คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
30
5(6)

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

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



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จ านวนครู ผู้ ส อนที่จั ดการเรี ย นการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิควิธีการสอน ที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน การสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 2
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ข้อมูลการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน

ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (X)

ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจเรียน (Y)

ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ (Z)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจา
ชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน (W)

ที่

จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (V)

รายการประเมิน

นายจเด็ด รัศมิทัต
น.ส.โสภิดา ซื่อสุนทร
น.ส.สุรารักษ์ พลอยบุษย์
นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
น.ส.พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
น.ส.ปวรวรรณ ทองถึก




































จานวนครูทั้งหมด.......6.........คน
รวม

6

6

6

6

6

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

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

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

V+W+X+Y+Z
x 100
5N
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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...........6...........คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
จานวน..........6............คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จานวน..........6............คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จานวน..........6............คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
จานวน...........6...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
30
5(6)

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

...100....



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ

2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับ
การยอมรับ หรือเผยแพร่
ข้อมูลของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน

มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (Y)

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ (Z)

นายจเด็ด รัศมิทัต
น.ส.โสภิดา ซื่อสุนทร
น.ส.สุรารักษ์ พลอยบุษย์
นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
น.ส.พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ
น.ส.ปวรวรรณ ทองถึก

นาผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (X)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ต่อปี (W)

ที่

จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
พัฒนาวิชาชีพ (V)

รายการประเมิน




































จานวนครูทั้งหมด......6..........คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (Y)

มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ (Z)

รวม

นาผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (X)

ชื่อ-นามสกุล
ครูผู้สอน

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ต่อปี (W)

ที่

จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
พัฒนาวิชาชีพ (V)

รายการประเมิน

6

6

6

6

6

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...........6...........คน
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จานวน...........6...........คน
3. จ านวนครูผู้ สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวน...........6...........คน
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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4. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
จานวน...........6...........คน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่
จานวน...........6...........คน
2.) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
30
5(6)

ร้อยละเฉลี่ย =
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ

x 100 =



3
ดี

....100.....



2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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

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 : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน
จานวน........4..........ห้อง
2.) เชิงคุณภาพ : ร้ อ ยละของห้อ งเรี ย น ห้อ งปฏิบั ติก ารที่มี ร ะบบอิน เตอร์ เ น็ ตความเร็ ว สูง ในการ
จัดการเรียนการสอน
4
ร้อยละ =
x 100 = ....100.....
4
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของแผนกวิชา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

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
ห้องปฏิบั ติการ แหล่ งการเรีย นรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ งอานวยความสะดวกให้ มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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ข้อมูลการจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ลาดับ

การประเมิน

1.

มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรี ยนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกให้ มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรและผู้เรียน
3. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่ งการเรี ย นรู้ โรงฝึ กงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กาหนด
4. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
แผนกวิชา
รวม
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

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี






5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
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  กาลังพัฒนา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พิจารณาจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การ
จัดระบบรั กษาความปลอดภัย ภายในแผนกอย่างมีประสิ ทธิภ าพ เพื่ออานวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในแผนกวิชา
ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
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 หรือระบบคมนาคมในแผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย
น้า ระบบกาจัดขยะภายในแผนกวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา
มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
มีระบบรักษาความปลอดภัย
รวม

2.
3.
4.
5.

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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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 : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
แผนกวิชา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง
 ดาเนินการ  ไม่ได้ดาเนินการ
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ค่าคะแนน
 5
 4
 3
 2
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
.....................ได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาด้าน………….
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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
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2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พิจารณาจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลการดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวภาคี

1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สรุปและรายงานผลประจาปี

การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

ขั้นที่ 5

การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนทวิภาคี

วัดและประเมินผลรายวิชา/การฝึก

นิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึก

จัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ

จัดทาแผนการเรียนรู้/แผนการฝึก

ทาสัญญา/ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง

คัดเลือกผู้เข้าเรียน

ประชาสัมพันธ์ แนะแนว

ขั้นที่ 2
จัดทาแผนงาน/การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ

สาขาวิชา/สาขางาน

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ที่

ระดับ
ปวช./
ปวส.

สารวจสถานประกอบการ

ขั้นที่ 1

รายการประเมิน
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

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

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

ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
1.) เชิงปริมาณ :
1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ร้อยละ......100......
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
ร้อยละ......100......
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
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จุดเด่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...................
จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................................................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 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
พิจารณาจากการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ ในด้ า นครู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สถานประกอบการ ด้ านงบประมาณ ทุน การศึก ษา วั ส ดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี
มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
มีเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒ นา 
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
มีครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เช่ น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน 
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวม
5

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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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 : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ........100........
2.) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ




5
ยอดเยี่ยม




4
ดีเลิศ




3
ดี




2
ปานกลาง




1
กาลังพัฒนา

3.) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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
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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

ไม่มี

จานวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้า
ร่วม

ที่

นวัตกรรม
การบริการ
(5)

จานวนครู/บุคลากรที่ร่วม

ข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสาของครู และผู้เรียน

40

40

รวม

กิจกรรมบริการชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาชีพ

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
8
พระบรมราชสมภพ
ธันวาคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชน 2564
กาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

80

4.2
4.3
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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
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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 งานวิจัยมีก ารนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้เรื่องดารา
ศาสตร์ในประเทศไทย
เว็บไซต์การพัฒนา เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Animation
Program ขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับไวรัส
การพัฒนาเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวไทย
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องจริยธรรมเเละ
กฎหมายคอมพิวเตอร์
การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ งค าศั พ ท์ ฮ าร์ ด แวร์
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคอมพิวเตอร์
กราฟิกเบื้องต้น
การพัฒ นาหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ เรื่ องคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ให้ ความรู้ เรื่ องการใช้โ ปรแกรม
Adobe Premiere Pro
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้เรื่องป้าย
จราจร
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ให้ ความรู้ เรื่ อง การป้องกันเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา
พัฒ นาเว็บไซต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภ าค
อาเซียน
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ผลการประกวด
รางวัล
ระดับ

สถานศึกษา
ชุมชน
จังหวัด
ชาติ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

สถานที่นาไปใช้
ประโยชน์จริง
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การสร้ า งเว็ บ ไซต์ แ นะน า วั ด ยอดนิ ย มในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
การสร้ างเว็บ ไซต์แ นะน าสถานที่ท่ องเที่ ยวจั งหวั ด
ชุมพร
การสร้ างเว็บ ไซต์แ นะน าสถานที่ท่ องเที่ ยวจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
พัฒ นาเว็บไซต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภ าค
อาเซียน
สินค้าโอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระบบจั ดเก็ บ ข้ อมู ล พ นั ก งาน ขั บ รถชั่ ว ครา ว
บริษัทไลน์ทรานสปอร์ต จากัด
ระบบฐานข้อมูล คอมพิว เตอร์ บริ ษัทสหวิริยาสตีล
อินดัสตรีจากัด มหาชน
พัฒนาเว็บไซต์ระบบค้นหาสถานพยาบาลคลินิกใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระบบบันทึกการเบิกจ่ายตลับหมึกและโทนเนอร์ ใน
สถานประกอบการ
ระบบจองรถออนไลน์ของโรงพยาบาลบางสะพาน
น้อย
เว็ บ ไซต์ ร ะบบค้ น หาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ระบบบันทึกการเข้าใช้บริการของบริษัท อึ้งง่วนไต๋
อีซูซุเซลส์ จากัด
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ผลการประกวด
รางวัล
ระดับ

สถานศึกษา
ชุมชน
จังหวัด
ชาติ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อื่นๆ
จังหวัด
ภาค
ชาติ
นานาชาติ

ที่

สถานที่นาไปใช้
ประโยชน์จริง
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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 : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จานวน.......28......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 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ใน
สถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ สถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ จังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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จุดเด่น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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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)
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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)

1

3

3

6
.......9.....x 100
= 36

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
5
5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

10
10
75

.......95.......x 100
95
= 100
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)
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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

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × 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)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

2.2.1 คุณภาพของแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
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)
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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

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก × 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)
 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)
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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)

5

10

.......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 ต กรรม สิ่ ง ประดิ 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)
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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
36
100
100
100
100
100
50
40
75.66
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ให้แผนกวิชานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพแผนกวิชาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของแผนกวิชา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
- โครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม การบริการชุมชน การบริการวิชาการ
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา ของครู และผู้เรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
3.2 ด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ พัฒนาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
หมายเหตุ
ให้ น าประเด็ น ที่ มี ผ ลการประเมิ น ต่ ากว่ า 5 มาท าแผนพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ตอนที่ 4
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินต่างๆ
อบรมโครงการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
14 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31
พฤษภาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงค์อบรม

ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงค์อบรม

“Online Learning Pedagogy” จานวน 3 ชั่วโมง
16 พฤษภาคม ๒๕๖4
https://www.youtube.com/watch?v=S3DF5k8H8BE

“Google Classroom” จานวน 3 ชั่วโมง
19 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=LKqx86HIyd0

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงค์อบรม

“การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย New Google Sites” จานวน 3 ชั่วโมง
20 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=rf4EQRcMQh8

ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงค์อบรม

ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต (Be Internet Awesome) จานวน 3 ชั่วโมง
21 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=6vyBgXHUfAo

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก

หน้า 65

ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงค์อบรม

“การทา Data Visualization ด้วย Google Data Studio” จานวน 3 ชั่วโมง
24 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=wNrtQFani8I

ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงก์อบรม

“Youtube for Teacher” จานวน 3 ชั่วโมง
25 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=4W7Rsp7EP8k

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงก์อบรม

“การติดตั้ง Google WorkSpace for Education” จานวน 3 ชั่วโมง
28 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=1-HsZvyhL-4

ชื่อหลักสูตร
วัน เดือน ปี
ลิงก์อบรม

“Google WorkSpace Admin Console” จานวน 3 ชั่วโมง
28 พฤษภาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=1-HsZvyhL-4

โครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
30-31 ตุลาคม , 6-7 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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“นวัตกรรมประตูคัดกรองคนไข้อัตโนมัติ” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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เอกสารประกอบประเด็นการประเมินต่างๆ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นการประเมินต่างๆ

รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา

ภาคผนวก
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