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รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง   
((SSeellff  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt::SSAARR))  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙๙  
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

แผนกวิชา.................................................. 
 
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 
 

 แผนกวิชา........................................ ......ได้ด าเนินการจัดท าการประเมินตนเองตามความในมาตรา ๕
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้
ใช้มาตรฐานการอาชีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งแผนกวิชาได้จัดท าให้มี
การควบคุมคุณภาพของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในแผนกวิชาให้เป็นไป
ตามาตรฐานอาชีวศึกษาและสอดคล้องในสาระส าคัญกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 รายงานการประเมินตนเอง ((SSeellff  AAsssseessssmmeenntt)  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชา..........................................  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
           
        แผนกวชิา.............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

ค าน า หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทที่ ๑  บทน า 
 ๑.๑ ประวัติแผนกวิชา ........ 
 ๑.๒ข้อมูลแผนกวิชา ........ 
 ๑.๓แผนภูมิโครงสร้าง ........ 
 ๑.๔ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร ........ 
 ๑.๕ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ........ 
 ๑.๖ข้อมูลงบประมาณ ........ 
 ๑.๗เป้าหมายสภาพความส าเร็จ ........ 
 ๑.๘ปฏิทินปฏิบัติงาน ........  
บทที่ ๒  การด าเนินการประกันคุณภาพ 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ ........  
 ๒.๒ปรัชญาทางการศึกษา ........ 
 ๒.๓พันธกิจ ........  
 ๒.๔เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ ........  
 ๒.๕ระบบโครงสร้างการบริหาร ........ 
 ๒.๖สถานะทางการบริหาร ........ 
 ๒.๗ การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ........  
บทที่ ๓  การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ........ 
 มาตรฐานท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ........ 
 มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ........ 
 มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ........ 
 มาตรฐานท่ี ๕ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ........ 
 มาตรฐานท่ี ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก ฯ ........ 
 มาตรฐานท่ี ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ........  
 มาตรฐานท่ี ๘ ด้านหลักสูตรระยะส้ัน ........ 
บทที่  ๔  ผลการด าเนินและแนวทางพัฒนาแผนกวิชาในอนาคต 
 ๔.๑มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับ ดี ........ 
 ๔.๒มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับพอใช้ ........ 
 ๔.๓มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับปรับปรุง ........ 
 ๔.๔การพัฒนาแผนกวิชาในอนาคต ........  



 

บทสรุปของผู้บริหาร 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารประกอบด้วย 
 

 ช่ือแผนกวิชา...........................................................................  
 ที่ต้ัง (ต้ังอยู่ในอาคารอะไร)....................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับแผนกวิชา........................................................... 
 

๑. ประวัติของแผนกวิชา  (พอสังเขป) 
 เริ่มเปิดสอนต้ังแต่เมื่อไร  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
 

๒. หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน 
 ปัจจุบันแผนกวิชา...................................................ได้บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยแผนกวิชาฯได้จัดหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 
พ.ศ.......... และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)หลักสูตรปี พ.ศ............ 
 

๓. จ านวนบุคลากรและผู้เรียน 
 บุคลากรท้ังหมด  จ านวน........................คน  ประกอบด้วย  
   - ข้าราการครู   จ านวน........................คน   
   - ครูพิเศษสอน  จ านวน.........................คน  
 ผู้เรียนท้ังหมด     จ านวน.........................คน ประกอบด้วย  
   - นักเรียนหลักสูตร  ปวช.  จ านวน....................คน  
   - นักศึกษาหลักสูตร ปวส.  จ านวน....................คน  
 

หมายเหตุ   ข้อมูลบุคลากรและผู้เรียน  ณ  วันท่ี................... 
 

๔. วิธีด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 แผนกวิชาได้จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
โดยแผนกวิชาได้ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพภายในแผนกวิชามีข้ันตอนดังนี้ 
 

 ๑. การวางแผนงาน 
 ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



 

 ๒. การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  
 ๓. การตรวจสอบติดตาม  
 ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
  
 ๔. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

๕. ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 จากผลการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาพบว่าผลการจัดการศึกษามีจุดเด่นและจุดท่ีต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนามีดังนี้ 
 ๕.๑ จุดเด่นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 ....................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................... 
 ๕.๒จุดท่ีต้องการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
 ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๕.๓แนวทางการพัฒนาแผนกวิชา 
 ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.  ประวัติแผนกวิชา (พอสังเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………… 
 
๒. ข้อมูลแผนกวิชา.......................................... 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แผนกวิชา.................................................มีบุคลากรท้ังหมด จ านวน.................คน  
เป็นข้าราชการครูจ านวน.............คน พนักงานราชการจ านวน.............คน ครูพิเศษสอน จ านวน....................คน 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมดจ านวน...................คน อัตราส่วนคร:ูนักเรียน/นักศึกษาเท่ากับ….….... : ......... 
การปฏิบัติงานสอนในรายวิชาแผนกวิชา.................................................ท าหน้าท่ีสอนท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  
แผนกวิชา..........................ต้ังอยู่ ณ อาคาร......................................ประกอบด้วย จ านวนห้องเรียน.............ห้อง  
ห้องปฏิบัติการ.....................ห้อง พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน...............................ตารางเมตร โรงฝึกงาน...................หลัง  
 
๓. แผนภูมิโครงสร้างบริหารของแผนกวิชา...................................................... 
 แผนกวิชา....................................ได้กระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรทุกคนในแผนกวิชามี
ส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานและด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาโครงสร้าง 
การบริหารงาน ดังนี ้
 
๔. ข้อมูลเก่ียวกับครู/บุคลากร 
 ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนครู/บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งวุฒิการศึกษา 

ล าดับท่ี ประเภทบุคลากรครู ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

วุฒ ิ สาขา วุฒ ิ สาขา 
 ครู (ข้าราชการ)      

๑       
๒       
๓       
๔       



 

๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
 ครู (พนักงานราชการ)      

๑       
๒       
 ครูพิเศษสอน      

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       

 ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ มีครูทั้งหมดจ านวน..................คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีจ านวน...................คน 
วุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน............คน ต าแหน่งครู คศ.๑ จ านวน................คน ครู คศ.๒ จ านวน..........คน 
ครู คศ.๓ จ านวน......................คน ครู คศ.๔ จ านวน................คน  ครูพนักงานราชการจ านวน...................คน 
ครูพิเศษสอน จ านวน...................คนครูผู้สอนมีวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนจ านวน.................คน 
 
 ๔.  ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน/นักศึกษา 
ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับชั้นและเพศประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับช้ัน กลุ่ม/ห้อง จ านวนนักเรียน/นักศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

 
ปวช.๑ 

ปวช.๑/๑    
ปวช.๑/๒    
ปวช.๑/๓    

รวม    
 

ปวช.๒ 
ปวช.๒/๑    
ปวช.๒/๒    

รวม    
 

ปวช.๓ 
ปวช.๓/๑    
ปวช.๓/๒    

รวม    



 

 
ปวส.๑ 

ปวส.๑/๑    
ปวส.๑/๒    
ปวส.๑/๓    

รวม    
 

ปวส.๒ 
ปวส.๒/๑    
ปวส.๒/๒    
ปวส.๒/๓    

รวม    
                 รวมท้ังส้ิน    

 
ข้อมูลงาน ศูนย์ข้อมูล ณ วันท่ี............................................................................... 
 
๕.  งบประมาณ 
 ตารางที่ ๓ ข้อมูลแสดงรายละเอียดที่ได้รับจัดสรรและรายจ่ายภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ล าดับท่ี ประเภทของเงิน จ านวนเงิน  (เงินงบประมาณ) 
ได้รับจัดสรร(บาท) รายจ่ายจริง (บาท) ร้อยละ 

๑ เงินงบประมาณ (วัสดุ+โครงการ)    
๒ เงินรายได้สถานศึกษา (ครุภัณฑ์)    
๓ ครุภัณฑ์+ส่ิงก่อสร้าง    
๔ จัดซื้อวัสดุฝึก    

                       รวมท้ังส้ิน    
 

ตารางที๔่ ข้อมูลแสดงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

จัดท า ไม่ได้จัดท า 
๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗    
๘.    



 

๙.    
๑๐.    

 

๖.  จุดเด่นส าคัญของแผนกวิชา 
 (ในรอบ ๑ ปีการศึกษาท่ีประเมิน แผนกวิชาได้รับรางวัลอะไรบ้าง เป็นผลงานท่ีสังคมยอมรับท้ัง
ทางด้านแผนกวิชาส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ /โครงงานท่ีได้รับรางวัล,บุคคล,นักเรียน/นักศึกษา ของแผนกวิชาเป็นต้น) 

ตารางที่ ๕ ข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลงานที่สร้างชื่อเสียงของแผนกวิชา 
ท่ี รายการ เอกสารอ้างอิง/วุฒิบัตร 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   

 

๗.  เป้าหมายสภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
 เป้าหมายในการด าเนินงานของแผนยุทธ์ศาสตร์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา................ 
ถึงปีการศึกษา.................................ซึ่งจากการระดมความคิดของบุคลากรทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้สรุปประเด็น
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 ๗.๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ๗.๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ๗.๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 ๗.๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 ๗.๕  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 ๗.๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 ๗.๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
๘.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ตาราง ข้อมูลแสดงรายละเอียดของปฏิทินปฏิบัติงานแผนกวิชา......................................................  

วัน/เดือน/ปี รายการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทที่ ๒ 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 แผนกวิชา  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น มีความมั่นใจในศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดกระบวนการศึกษาให้กับเยาวชน ดังนั้น จึงจัดท าประกันคุณภาพภายใน 
โดยด าเนินการดังนี้ 
 
 ๑ .  วิสัยทัศน์ (Vision)  ของแผนกวิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 ๒.  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Philosophy) 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ๓.  พันธกิจ(Mission) ของแผนกวิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญาและนโยบายของวิทยาลัยฯ 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ๔.  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา แผนกวิชาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์ 
๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
 
 
 



 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์ 
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
๓. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
๔. ด้านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
๕. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
 
  
 
 
 



 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์ 
๖. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
๗. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 

◈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕. ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 แผนกวิชา ได้กระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรในแผนกวิชาได้มีส่วนร่วมกับการจัดระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารแผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

หัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๖.  ลักษณะของการบริหาร 
 แผนกวิชา จัดท าแผนปฏิบัติการระยะส้ันและยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์มาตรฐานการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ๗.  การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานในท่ีก าหนดแผนกวิชาได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ 
  

๗.๑  การวางแผนงานของแผนกวิชา 
............................................................................................................................................................. 

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

........................................................................................................................................................................... 
 ๗.๒  การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 .............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 ๗.๓  การตรวจสอบติดตาม  
 .............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 ๗.๔  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 ..............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
(ตัวอย่างการเขียน   วิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนด) 
๑.  การวางแผนงานของวิทยาลัยฯ 
 วิทยาลัยฯ ได้บริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร,ครู,อาจารย์,เจ้าหน้าท่ี,นักเรียน/นักศึกษา 
และชุมชนในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยด าเนินการสอน 
 ๑.๑  ก าหนเป้าหมายการด าเนินงานหรือเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ  
 ๑.๒  วางแผนออกแบบจัดท าคู่มือ,เครื่องมือ,ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ  
ครู,หน่วยงานและแผนกวิชา 
 ๑.๓  ก าหนดกิจกรรมโครงการเพื่อน าไปปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอโครงการ กิจกรรม  



 

 ๑.๔  ก าหนดระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  
 ๑.๕  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
๒.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๑  ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จและคู่มือ,เครื่องมือ 
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
 ๒.๒อบรมและประชุมช้ีแจงการใช้คู่มือเครื่องมือและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของวิทยาลัย  
 ๒.๓  ด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  

๒.๔  ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
๓.  การตรวจสอบติดตาม 
 การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองโดยจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมก ากับ นิเทศ 
และประเมินการด าเนินจากรายบุคคลหน่วยงาน, แผนกวิชา,ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และท่ีประชุมครูรับทราบเป็นต้น 
 
๔.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
บุคคล,หน่วยงาน,แผนกวิชาและรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา 
 ๔.๒  เผยแพร่ผลการประเมินภายในตนเองของหน่วยงานแผนกวิชาและวิทยาลัยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ 
 ๔.๓  น าผลการประเมินภายในมาประชุมพิจารณาวางแผนในการพัฒนาหน่วยงาน,แผนกวิชาและ
วิทยาลัยฯต่อไปลงในแผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ ๓ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ขึ้นไป  
 ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา ได้มีการประชุมช้ีแจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละช้ันปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. และมีใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เช่น โครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 การด าเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปีให้มากท่ีสุด ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
เช่น 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ท้ังนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจักระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์หลักสูตร
ตามรายวิชาเพื่อน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท าเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลท่ีหลากหลายตามมาตรฐานรายวิชาใช้ในการวัดผลประเมินผลมีการนิเทศภายในมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการสอนของครู ครูผู้สอนและผู้เรียนได้มีโอกาส ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ
ผู้เรียนศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการจากผลการด าเนินงานพบว่าครูผู้สอนมีทักษะใน
วิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของช้ันปี ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตามช้ันปี  ดังนี้ 
 

ระดับช้ันปี จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ก าหนด (๒.๐๐ขึ้นไป) 

จ านวนผู้เรียนท่ีออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

ปวช.     

ปวช.๑ ๘๐ ๗๕ 
 

๒ 
๗๕x๑๐๐ = ๙๖ 

 
ปวช.๒     
ปวช.๓     
รวม     
ปวส.     

ปวส.๑     

ปวส.๒     

รวม     
รวมท้ังส้ิน     

 
จากตารางพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ......................มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 

□  ดี   □  พอใช้   □  ปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาได้ด าเนินงาน และมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน โครงการท่ีด าเนินการ
เพื่อน าไปสู่มาตรฐาน โดยก าหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชามีความพยายามในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพก่อน

เข้าสู่สถานประกอบการในการฝึกงานในระบบปกติ และการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี  เช่น

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

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

..........................................................................................................................................................................  
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

รายนามสถานประกอบการ /หน่วยงาน/ชุมชน  ที่ประเมินผู้เรียน 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่ 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
๑๑   
๑๒   
๑๓   
๑๔   
๑๕   
๑๖   
๑๗   
๑๘   
๑๙   
๒๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน ที่มีต่อผู้เรียน  
 

ที่ รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
๑. ความรู้ความสามารถในงานอาชีพที่ปฏิบัติ   
๒. ความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, อื่นๆ...................)   
๓. ความเป็นผู้น าหรือผู้ตามท่ีดี   
๔. ความสามารถในการตัดสินใจ   
๕. ความตระหนักและปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
๖. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา   
๗. การให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม   
๘. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร   
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๑๐. การมีมนุษย์สัมพันธ์   
๑๑. บุคลิกภาพมีความเหมาะสม   
๑๒. ขยัน อดทน   
๑๓. การตรงต่อเวลา   
๑๔. ความมีวินัย   
๑๕ ความเสียสละ   
๑๖ ความซื่อสัตย์   
๑๗ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   

คะแนนเฉลี่ย  

 
จากตารางพบว่าสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจผู้เรียน ท่ีคะแนนเฉล่ีย........................ ...... 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ อยู่ในระดับ  □ ดี    □ พอใช้   □  ปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา.มีการตื่นตัวและจัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นส่วน
ร่วมในการจัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
 การด าเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชามีความพยายามท่ีจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด เมื่อมีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา เช่น...................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนครบ

ทุกรายวิชา 

จ านวนผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ประเมิน

ภาคทฤษฎี 

จ านวนผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ประเมิน

ภาคปฏิบัติ 

ผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปวช.๓       
ปวส.๒       

รวม       
 
จากตารางพบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) ร้อยละ....................... .................. 
ผลการประเมิน...................ระดับปวส. ร้อยละ........................ผลการประเมินอยู่ในระดับ........................ ............ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อยมา เช่น การ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์หน้าแถวเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการตื่นตัวและเห็นความส าคัญของการ
ทดสอบดังกล่าว 
 การด าเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชามีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนท่ี บูรณาการทฤษฏีต่าง ๆ มีการนิเทศการสอน และมีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนจากผู้เรียน........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

 
 
ระดับชั้น 

 
จ านวนนักเรียน 

 
จ านวนนักเรียนที่

ลงเบียนเข้า
ทดสอบ ฯ 

 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช.๓      
รวม      

 



 

จากตารางพบว่าผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) 
ต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช.๓ร้อยละ.......................ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ........................ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  เรื่อยมา เช่น 
การติดป้ายประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์หน้าแถวเพื่อให้ผู้เรียน ได้เกิดการตื่นตัว และเห็นความส าคัญ
ของการทดสอบดังกล่าว 
 การด าเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชามีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ อยู่ในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เช่น โครงการสอนภาษาอังกฤษในตอนเช้าหน้าแถว โครงการวันคริสต์มาส และโครงการป้ายประโยค
ภาษาอังกฤษตามแผนกวิชาต่าง ๆ........................................................................................................... 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

 
 
ระดับชั้น 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน    
ที่ลงเบียนเข้า

ทดสอบ ฯในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติในกลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช.๓      
รวม      

 
จากตารางพบว่าผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) 
ต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช.ร้อยละ
.......................ผลการประเมินอยู่ในระดับ........................ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา มีความตระหนักถึงอัตราผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในแต่ละช้ันปี โดยได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  
บรรจุอยู่ในแผนประจ าปีเพื่อท่ีจะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้าจ านวน 
น้อย 
 การด าเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชามีความพยายามในการแก้ปัญหา ผู้เรียนออกกลางคัน เช่นโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 
เป็นประจ าทุกปี โครงการพบครูที่ปรึกษาโดยจัดให้พบหน้าแถวเป็นประจ าทุกวัน และจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน
ผู้เรียนร่วมกับท่ีปรึกษา ในการติดต่อกับผู้ปกครอง ,โครงการเยี่ยมบ้าน โดยครูที่ปรึกษา เพื่อลดช่องว่างของครู
และนักเรียน และเพื่อประเมินสภาพจริง ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมาวางแผน
ด าเนินการป้องกันความเสียงด้านอื่นๆ ต่อไป ,โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มวัยเดียวกัน 
ได้แลกเปล่ียนทัศนคติในด้านต่าง ๆ , โครงการเตือนก่อน ขร. , โครงการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ 

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

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้าของรุ่น 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปวช.๓      
ปวส.๒      

รวม      
จากตารางพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ คิดเป็นร้อยละ..................ผลการประเมินอยู่ในระดับ......... ....... 
ระดับ ปวส.คิดเป็นร้อยละ..................ผลการประเมินอยู่ในระดับ.............. 
ข้อมูลแรกเข้า ณ เดือน มิถุนายน หรือข้อมูลตามงบจัดสรรงบประมาณต่อหัว   
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีความตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ท่ีจะมีผลถึงการรับเข้า
ท างานในสถานประกอบการในอนาคต โดยได้จัดด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีจะเน้นในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนท้ังความรู้และคุณธรรม และมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในช่องทางต่าง ๆ ไว้ในแผนของแผนกวิชา 
 การด าเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชามีความพยายามในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้มีงานท าเมื่อส าเร็จ
การศึกษา เช่น............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับชั้น จ านวนผู้จบการศึกษา 

ปีการศึกษา................. 
ศึกษาต่อ ท างาน ไม่ระบุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปวช.๓        
ปวส.๒        

รวม  ติดตามได้(ร้อยละ) ติดต่อไม่ได้(ร้อยละ) 
จากตารางพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปีคิดเป็นร้อย

ละ...........................ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  □  ดี    □  พอใช้   □  ปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีความตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะ ความรู้และทักษะการส่ือสาร และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยได้จัดท าโครงการต่าง ๆ 
ท่ีจะพัฒนาผู้เรียน ในทุก ๆ ด้านเป็นประจ าทุกปี ในแผนปฏิบัติการของแผนกวิชา 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชามีความพยายามท่ีจะติดตามและส ารวจความพึงพอใจ ของสถานประกอบการและ

สถาบันการศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ไปท างานและศึกษาต่อ อย่างต่อเนื่อง และได้จัดโครงการท่ีจะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแผนพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความรู้ทักษะการส่ือสาร และความรู้
พื้นฐาน ในโครงการของแผนกวิชาสามัญพื้นฐาน และมีโครงการท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เช่น การ
จัดหาวัสดุการฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติการออกบริการวิชาชีพ เช่น โครงการ Fix it 
Center ฯ.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

รายนามสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ฯ ที่ประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ท่ี ชื่อสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ฯ ที่อยู ่
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
๑๑   
๑๒   
๑๓   
๑๔   
๑๕   
๑๖   
๑๗   
๑๘   
๑๙   
๒๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ฯ ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแผนกวิชา 
 

ท่ี รายการ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
๑. ความรู้ความสามารถในงานอาชีพที่ปฏิบัติ   
๒. ความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, อื่นๆ....................)   
๓. ความเป็นผู้น าหรือผู้ตามท่ีดี   
๔. ความสามารถในการตัดสินใจ   
๕. ความตระหนักและปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
๖. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา   
๗. การให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม   
๘. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร   
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๑๐. การมีมนุษย์สัมพันธ์   
๑๑. บุคลิกภาพมีความเหมาะสม   
๑๒. ขยัน อดทน   
๑๓. การตรงต่อเวลา   
๑๔. ความมีวินัย   
๑๕ ความเสียสละ   
๑๖ ความซื่อสัตย์   
๑๗ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   

คะแนนเฉลี่ย  

 
จากตารางพบว่าสถานประกอบการ ฯ มีความพึงพอใจท่ีคะแนนเฉล่ีย.......................................... 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙ อยู่ในระดับ  □ ดี    □ พอใช้   □  ปรับปรุง 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี.้...............................................................  
  ตัวบ่งชี.้...............................................................  
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี.้...............................................................  
  ตัวบ่งชี.้...............................................................  
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการของท้องถิ่น เนื่องจากผู้ท่ีจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจะต้องเข้าท างานใน
สถานประกอบท่ีในท้องถิ่น 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา มีการด าเนินการส ารวจและพัฒนา หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการท่ีได้ท าความร่วมมือ 

ในการฝึกอาชีพ มีการติดตามการใช้หลักสูตร โดยการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีได้รับ 
นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เช่น.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนรายวิชาที่

เปิดสอน 

จ านวนรายวิชาที่พัฒนาตาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะมีคุณภาพ ๕ข้อ 

 
หมายเหตุ 

มี ร้อยละ ไม่มี 
ปวช.     รายวิชาท่ีพัฒนาตามหลักสูตรฐาน 

สมรรถนะมี ๕ข้อ 
๑.มีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา
หลักสูตร 
๒. มีการพัฒนาหลักสูตรตามร่วมกับสถาน
ประกอบการฯ 
๓. มีการทดลองใช้หลักสูตร 
๔. มีการประเมินหลักสูตร 
๕.มีการน าหลักสูตร ฯไปใช้ในการเรียนฯ 

ปวส.     

รวม     

 
จากผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนจ านวน..................วิชา มีการพัฒนา
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะครบ ๕ ข้อ จ านวน..........วิชา คิดเป็นร้อยละ...................ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ  □  ดี   □ พอใช้  □ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา ตระหนักโดยมอบหมายให้ครู จัดท าโครงการสอน แผนการเรียนรู้รายวิชา ทุกภาคเรียน       ท่ี
บูรณาการทฤษฏีการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความหลากหลายวิธีการเรียนการสอนมีการนิเทศติดตามการสอน และ
ประเมินผลโดยผู้เรียน 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้ด าเนิน

โครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงการจัดคลังแผนการเรียนรู้ , โครงการนิเทศติดตามครูผู้สอน, การประเมิน
ผู้สอนโดยผู้เรียน, โครงการให้ความรู้ด้านการจัดท างานวิจัยส าหรับครู 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อครูผู้สอน 

 

จ านวน
รายวิชาที่สอน 

รายวิชาที่จัดท าแผนการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิควิธีสอนฯที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ 

 
เอกสารอ้างอิง 

จ านวน ร้อยละ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      

๑๐      
๑๑      
๑๒      

รวม     

 
จากผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ มีครูผู้สอนจ านวน.....................คน ท่ีท า

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรายวิชาท่ี

สอน คิดเป็นร้อยละ......................ผลการประเมินอยู่ในระดับ□  ดี  □พอใช้  □  ปรับปรุง 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา มีความตระหนัก ถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของครูผู้สอนทุกคน  
นอกจากจะมีนโยบายให้ครูทุกคนท าแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดท าคลังแผนฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาส่ือการ
สอน และเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา.มีความพยายาม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  โดย

เน้นให้ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัดหาอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ ประจ าแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาเอกสารด้านวิชาการ สู่แผนกวิชา เพื่อใช้
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม รวมท้ังการส่งเสริมการหาวิทยากรมาให้ความรู้และให้
ค าปรึกษาในการจัดท าวิจัยการสอน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 
ล าดับที่  

ชื่อครูผู้สอน 
 

จ านวนรายวิชาที่สอน 
รายวิชาที่จัดท าแผนการเรียนรู้และมีคุณภาพ 

แผนการ
เรียนรู้ฯ 

สื่อ 
การสอน 

มีการนิเทศ ฯ งานวิจัย 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       

รวม      

 
จากผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนจ านวน........................วิชา

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การนิเทศ งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา จ านวน....................วิชา  

คิดเป็นร้อยละ......................ผลการประเมินอยู่ในระดับ□  ดี  □  พอใช้  □  ปรับปรุง 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา การประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องและแม่นย า ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลให้เห็นภาพของ
การพัฒนาผู้เรียนได้แม่นย าท่ีสุด มีความตระหนักในการส่งเสริมให้ครูได้ใช้การวัดและประเมินผล โดยก าหนดเป็น 
นโยบายให้ทุกรายวิชาได้ท าการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียน ก่อนท าการสอนในรายวิชานั้นๆ 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชามีความพยายามให้ครูได้จัดท าแผนการสอน โดยในองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

นั้น ต้องมีการช้ีแจงเรื่อง การวัดและประเมินผลต่อเรียน รวมท้ังการส่งผลคะแนน แก่ฝ่ายวิชาการ ตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหาและคาดว่าจะเกิดความเส่ียงต่อการออกกลางคันท่ี
งานวัดผลอย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแผนการสอนของครูนั้นมีการบูรณาการการวัดผลโดยการเพิ่มคะแนน
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกรายวิชา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

 
 

ล าดับที่ 

 

 
ชื่อครูผู้สอน 

 

 

จ านวนรายวิชาที่สอน 

การวัดผลและประเมินผลรายวิชา 
ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ น าผลการประเมิน

มาใช้พัฒนา ฯ 
การประเมินผลที่

หลากหลาย 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       

รวม      

 
จากผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕ ๕๙ ครูผู้สอนจ านวน..............คน มีรายวิชาท่ีเปิด

สอนจ านวน........................วิชา มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คิดเป็นร้อยละ

......................ผลการประเมินอยู่ในระดับ□  ดี  □  พอใช้  □  ปรับปรุง 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา มีความตระหนักในการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการ
ฝึกงานของนักศึกษาระบบ ปกติและนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยด าเนินตามนโยบาย ของสอศ. ร่วมกับงาน
อาชีวศึกษาทวิภาคีได้จัดท าแผนพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา ได้มีความพยายามในการด าเนินการสร้างเครือข่าย สถานประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น และ

พัฒนาระดับคุณภาพของความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพในการฝึกงานและด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว เช่น  การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน การนิเทศติดตาม และ
มีการวัดและประเมินผลจริง ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

รายนามสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
ท่ี ชื่อสถานประกอบการฯ จ านวนนักเรียน

ที่เข้าฝึกงาน 
การปฐมนิเทศ ฯ การสัมมนาการฝึกงาน 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     
๑๖     
๑๗     
๑๘     
๑๙     
๒๐     



 

จากผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ จ านวนสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน มีการนิเทศติดตาม มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกับ

สถานประกอบการ และมีการสัมมนาการฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ............ผลการประเมินอยู่ในระดับ□  ดี  □  พอใช้  

□  ปรับปรุง 
 
มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา ตระหนักถึงการดูแลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ด้านต่าง ๆ ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์
หาสาเหตุ และปัจจัยความเส่ียงด้านต่างๆ และได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของแผนกวิชาและรวบรวมส่ง
เป็นแผนของวิทยาลัยฯ ครบท้ัง 5 ด้าน 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชาได้ด าเนินการพยายามในการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงของแผนกวิชาโดยการ         

มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนคุณภาพสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
โครงการจัดการความเส่ียงเช่น การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามัคคี การจัด
กิจกรรมกีฬาภายใน การปฐมนิเทศ การตรวจหาสารเสพติด การดูแลหอพัก และการผสานเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อตรวจแหล่งมั่วสุม รวมท้ังการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ของครูที่ปรึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ล าดับ ระดับ  

ชั้น/ปี 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด

(คน) 
ปัญหาการ

ทะเลาะวิวาท 
สิ่งเสพติด ด้านอื่น ๆ  เอกสารอ้างอิง 

       
       
       
       
       
       
       
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชาให้ความตระหนักถึงการจัดการดูแลผู้เรียนรายบุคคล เนื่องจากปัญหาหลายๆ อย่างท่ีส่งผล
ถึงคุณภาพการศึกษา และจ านวนผู้จบการศึกษา ตามเกณฑ์ วิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาและงาน
กิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการในการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชาความพยายามในการดูแลผู้เรียน มีครูที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ต้ังแต่แรกเข้า มีการจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและบันทึกผลการดูแลนักเรียน จักท ารายงานการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อเพิ่มช่องทางและเป็นการแสดงความก้าวหน้าให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้วางแผน
พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน การจัดทุนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมดี การเรียนดี ท้ังทุนให้เปล่า และทุนกู้ยืม 
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวน
นักเรียน 

 
จ านวน

นักเรียนที่เข้า
ปฐมนิเทศ 

จ านวนคร้ังที่พบที่
ปรึกษา 

 
จ านวนคร้ังที่พบ

ผู้ปกครอง 

 
จ านวน

ทุนการศึกษา
ที่ได้รับ 

 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

ภาค
เรียนที่ 

๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ปวช.๑        
ปวช.๒        
ปวช.๓        
ปวส.๑        
ปวส.๒        
รวม        

 
สรุป  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แผนกวิชาได้จัดให้มีการจัดระบบการดูแลผู้เรียน     ครบทุกด้าน     ไม่ครบ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มุมวิชาการ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชามีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยการจัดให้มี
แผนพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ของแผนกวิชาฯ ให้สวยงาม จัดเวรให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ท้ัง
ภายในและภายนอก แผนกวิชา 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา.ได้พยายามในการพัฒนาสภาพกายภาพต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น อาคารปฏิบัติงาน 

ห้องเรียน ประตู ป้ายค าเตือน ต่างๆ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของวิทยาลัยต่าง ๆ และใช้เป็นสถานท่ีจัดประชุม
ในโอกาสต่าง ๆ ของส่วนเกี่ยวข้องรวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจ และน าผลมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้แบบสรุปความเหมาะสมการจัดอาคารเรียนใน
การ จัดการเรียนการสอน 

ล าดับ องค์ประกอบความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ,โรงฝึกงาน
และพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติและมุมวิชาการ 

  1. ตารางการใช้พ้ืนที่ 
2. รายงานการประชุมการ 
   วางแผนใช้พ้ืนที่ 
3. รายงานการประเมินการใช้ 
   พ้ืนที่ 
4. รายงานการน าผลการ
ประเมิน 
   ไปปรับ 

2. มีการใช้ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ,โรงฝึกงานและพ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติและมุมวิชาการ 

  

3. มีการติดตามประเมินห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ,โรงฝึกงาน 
และพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติและมุมวิชาการ 

  

4. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงป้องเรียน,
ห้องปฏิบัติการ,โรงฝึกงานและพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติและมุม
วิชาการ 

  

รวม   

สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ มีระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน จ านวน..............ข้อ ระดับเกณฑ์
ประเมิน................ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา............................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา.................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 เกณฑ์พิจารณาคุณภาพมี 5 ข้อ คือ 
 1. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 2. มีการด าเนินงานตามแผน โครงการ  
 3. มีการประเมินความพิงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์โดยครู และผู้เรียน 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  ๓ .๕๑ – ๕.๐๐  
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
โปรดท าเครื่องหมายถูกตรงกับข้อความเป็นจริงในเกณฑ์พิจารณา 
 



 

 
ล าดับ

ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์พิจารณาการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 
เอกสารอ้างอิง 

1 2 3 4 5 รวม 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
 

สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ แผนกวิชา..........................................ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เฉล่ียจ านวน.....................ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.................. 
 
จัดอยู่ในเกณฑ์ประเมินภายใน 

 □ ผ่านเกณฑ์ประเมิน  

 □ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูภายในแผนกวิชา 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา............................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา.................................................................................................................................................. 

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



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

    แบบสรุปจ านวนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ล าดับ ประเภทกิจกรรม จ านวนคน จ านวน/ร้อยละ เอกสารอ้างอิง 

1 อบรม /ประชุม/สัมมนา    
2 ทุนการศึกษาต่อ หรืองานสร้างสรรค์จาก

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
   

3 โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

   

4 ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 
75 % 

   

5 ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ จากหน่วยงานทั้งใน
และนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5  

   

รวม    
 

สรุปปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา จ านวน................ข้อ จัดอยู่

ในเกณฑ์ ประเมิน□ผ่าน         □ไม่ผ่าน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ 
ความตระหนัก (Awareness) 

 แผนกวิชา.มีความตระหนักในการให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพในหน่วยงาน และท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และความศรัทธาต่อวิชาชีพ  สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายการด าเนินการประจ าปีของแผนกวิชาฯ 
 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชามีความพยายามในการด าเนินการให้บริการวิชาชีพ และวิชาการ กับชุมชนในโครงการ Fix it 

Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน การสอน 108 อาชีพ การให้บริการระบบเสียง และอื่นๆ ท่ีได้รับการร้องขอ 
โดยหมุนเวียนนักศึกษา บุคลากร และจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

 แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 เกณฑ์พิจารณาคุณภาพมี 5 ข้อ คือ 
 1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ฯ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคคลทุกฝ่าย และผู้เรียน 
 2. มีการด าเนินงานตามแผน โครงการไม่น้อยกว่า  2 โครงการ/ กิจกรรม ต่อปี  
 3. ครูและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 
 4. ผู้เรียน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 



 

 5. มีการประเมินความพิงพอใจของผู้รับบริการ และมีผลการประเมิน ฯ โดยเฉล่ีย ๓ .๕๑ – ๕.๐๐ 
โปรดท าเครื่องหมายถูกตรงกับข้อความเป็นจริงในเกณฑ์พิจารณา 
 

ล าดับ
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์พิจารณาการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
เอกสารอ้างอิง 

1 2 3 4 5 รวม 
1         
2         
3         
4         
5         

รวม        

  
สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ แผนกวิชา..........................................ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉล่ียจ านวน
.....................ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.................. 
 
จัดอยู่ในเกณฑ์ประเมินภายใน 

 □ ผ่านเกณฑ์ประเมิน  

 □ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าผลงานนวัตกรรม โครงงาน,รายงาน,โครงการ,ส่ิงประดิษฐ์
ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังการน าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคหรือชาติ คือ
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 การด าเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของ
แผนกวิชา คือ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ ที่จัดท าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยโครงงาน 

จ านวน(โครงการฯ) จ านวนโครงการที่เผยแพร่
สาธารณชน(ชุมชน ภาค ชาติ) 

ปวช.๓ (๓ คน /ต่อ ช้ิน)    
ปวส.๒ (๒ คน /ต่อ ช้ิน)    

รวมท้ังหมด    
 
จากตารางพบว่าผู้เรียนท่ีจัดท าผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย  โครงงาน  จัดท าคิดเป็นร้อยละ.............. 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครู 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาสร้างความตระหนักให้ครูได้จัดท างานวิจัยการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา 
โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ครูได้จัดท างานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการวิจัยต่อปีการศึกษา และส่งเสริมให้มีการ
จัดให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการวิจัยจากวิทยากรภายนอก  

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชาได้ส่งเสริมโดยจัดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ให้ครูได้จัดท าเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าส่ือการสอน เพื่อต่อยอดงานวิจัย โครงการให้ความรู้ และอบรมด้านการ
จัดท าวิจัยจากวิทยากรท้ังภายในและภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์,โครงงาน 

ล าดับ  

ครูผู้สอนในแผนก
วิชา 

ชื่อผลงาน การเผยแพร่ 
สถานศึกษา ชุมชน/

จังหวัด 
ภาค ชาติ นานาชาติ 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        

รวม       



 

จากผลการประเมินพบว่าแผนกวิชา.....................................ได้มีการบริหารจัดการ ฯ ในระดับ□ดี □  พอใช้  

□ปรับปรุง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม  
 ความตระหนัก (Awareness) 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 การด าเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของ
แผนกวิชา คือ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
การรายงานผล 

 
เอกสารอ้างอิง ครูและ

บุคลากร 
ผู้เรียน 

1      
2      
3      
4      
5      

รวม     

  
สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ แผนกวิชา..................................ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉล่ียจ านวน
...............ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.................. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความตระหนัก (Awareness) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 



 

 การด าเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของ
แผนกวิชา คือ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯ 

 
เอกสารอ้างอิง ครูและ

บุคลากร 
ผู้เรียน 

1      
2      
3      
4      
5      

รวม     

  
สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แผนกวิชา..........................................ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉล่ียจ านวน
.....................ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.................. 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก (Awareness) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 การด าเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของ
แผนกวิชา คือ..................................................................................................................................................... .... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

มีการประเมินผล
โครงการ 

 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจ ฯ 

ครูและ
บุคลากร 

ผู้เรียน 

1      
2      
3      
4      
5      

รวม     

  
สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ แผนกวิชา..........................................ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉล่ียจ านวน
.....................ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.................. 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

การด าเนินการ (Attempt) 
แผนกวิชา............................................................................................................................................ 

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

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

ผลการด าเนินงานของ แผนกวิชา ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 □๑. จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 

□๒.  หลักฐานหรือ รายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 □๓.  มีข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ 
                        ด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา  

 □๔.  รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา 
 

จากผลการประเมินภายในพบว่าแผนกวิชาได้ด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพที่มีคุณภาพภายในแผนก

วิชา จ านวน........ข้อผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑  อยู่ในระดับ  □ ดี    □  พอใช้    □ ปรับปรุง 



 

จุดเด่น ของตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................  

ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................  
 
มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ .......... 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ .......... 

ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ .......... 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ........................................................................................................................................ .......... 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 

 แผนกวิชา............................................จะด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ี ในปีการศึกษาต่อไป คือ 

๑……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒……………………………………………………………………………………………………. 
 ๓……………………………………………………………………………………………………. 
 ๔……………………………………………………………………………………………………. 
 ๕……………………………………………………………………………………………………. 
 ๖……………………………………………………………………………………………………. 

๗……………………………………………………………………………………………………. 
 ๘……………………………………………………………………………………………………. 
 ๙……………………………………………………………………………………………………. 

๑๐……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชา............ ในอนาคต 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีโดยสรุป 
 ผลการประเมินการด าเนินงานของแผนกวิชาพบว่ามีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีแผนกวิชามีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีวิทยาลัยยังต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ในอนาคต  ท้ังนี้เพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
๑.  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดีและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ๑.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี...................... 
 ๒.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๓.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๔.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๕.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 

๒.  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ๑.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๒.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๓.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๔.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 ๕.  ตัวบ่งช้ีท่ี............................................ตามข้อก าหนดท่ี.........ในมาตรฐานท่ี......................  
 
๓.  แนวทางการพัฒนาแผนกวิชาในอนาคต 
 แผนกวิชาได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา)  
 ๓.๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ๓.๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ๓.๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 ๓.๕  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 ๓.๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 ๓.๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 


