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รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา 
(Self-Assessment  Report : SAR) 

ประจำปีการศึกษา  2564    
 
 
 
 

 
 

ภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3      

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คำนำ 
 
       การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานที่สำคัญสำหรับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง  
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้ตระหนักในภารกิจดังกล่าว  จึงดำเนินกิจกรรมภายใต้กลไกการประกัน 
คุณภาพอันได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   
       ภาควิชาทุกภาควิชาในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นหน่วยงานย่อยที่ต้องสนองภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา  ดังนั้นจึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีขึ้น   เพ่ือแสดงภาระหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ
จัดทำตลอดปีการศึกษา 
       ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
       

ภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 
กรอบการดำเนินงาน   
  
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป        

ข้อมูลบุคลากร                                                    
ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา                                                     
ข้อมูลด้านงบประมาณ       
ข้อมูลการจัดพ้ืนที่การเรียนการสอน     

 
ตอนที่ 2  ผลการดำเนินงานในภาควิชา      
 
ตอนที่ 3  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาภาควิชา     
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                                       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ที ่    …….. /………………………………………. วันที ่   ..........................................................................  
เรื่อง   รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
 

เรียน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

  ตามท่ีภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินผลการดำเนินงาน  
ประจำปีการศึกษา  2564 นั้น  บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย  มีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
เล่มนี้แล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
                                                             ลงชื่อ   …………………………………………….. 

              ( นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ )   
     หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง  

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ ... 
 
              ลงชื่อ  ....................................................... 
                  ( นางขนิษฐา จิณรักษ์ ) 
                                                               รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ...............................................................................................................................................  
 
      ลงชื่อ  ........................................................ 
                                                                          ( นายปริญญา สมมิตร ) 
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
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ข้อมูลภาควิชา 
 
วิสัยทัศน์ 

ตั้งมั่นในการจัดการศึกษาอบรมด้านการอาชีพสาขาวิชาการก่อสร้าง  พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  และอนาคต 
พันธกิจ 

๑.    จัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  สอดแทรกปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.    จัดการเรียนรู้และฝึกทักษะบุคลากรพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา 
๓.    จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
๔.   นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตร 

เป้าหมาย 
ในการดำเนนิการตามเป้าหมายการพัฒนาข้างต้น ภาควิชาฯได้กำหนดสภาพความสำเร็จไว้ดังนี้ 
 

เป้าหมายการพัฒนา สภาพความสำเร็จที่คาดหวัง 
๑.  ด้านผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๑.  จำนวนนักศึกษาโดยรวมของแต่ละระดับชั้น  ผ่าน 

เกณฑ์ของสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
๒.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๒.  ภาควิชาฯมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
และมีความร่วมมือกับสถานประกอบการความ
เหมาะสมของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ครุภัณฑ์  
รวมถึงระบบความปลอดภัย 

๓.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๓.  บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   ครูอาจารย์มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจ  กระจายอำนาจ  นำระบบ 
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 

๔.  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพบริการวิชาการ
และวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน 

๔.  ครู บุคลากร นักศึกษาของภาควิชาฯ จัด 
กิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้ /ทักษะวิชาชีพกับ 
ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ/สร้างอาชีพ 

๕.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

๕.  ครูผู้สอนสามารถจัดทำ/จัดหา/พัฒนา สื่อการ 
เรียนการสอน  ที่ทันต่อเทคโนโลยี  และส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆ หลากหลาย  ทันกับเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมใหม่ๆ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน 

๖.  ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

๖.  ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ และมีความรู้ 

๗.   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๗.  ภาควิชาฯ  มีการประกันคุณภาพของ  ตัวเองตาม
ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
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                    แผนภูมบิริหารภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                     

นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ครูพิกุล

งานบุคลากร

ครูนิกร

งานการเงิน

ครูสุนัย

งานการบัญชี

ครูชุติมา

งานพัสดุ

ครูชุติมา

งานวิทยบริการ

ครูติยากร

ฝ่ายแผนและความ

ร่วมมือ

งานแผนงบประมาณ

ครูสุนัย

งานความร่วมมือและ

บริการชุมชน 

นครินทร์

งานการค้า

ครูนันธวิทย์

งานข้อมูลสารสนเทศ

ครูชุติมา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

งานที่ปรึกษาและปกครอง

ครูอรรคพล      

งานกิจการนักเรียน 
นักศึกษา

ครูนครินทร์

งานแนะแนวและสวัสดิการ
นักศึกษา

ครูพลาทิพย์

งานวิจัยและพัฒนา

ครูติยากร

ฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ

ครูชุติมา

งานวัดผลและประเมินผล

ครูชุติมา
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อ.พิกุล  ภูสีน้ำ 
อ.นันธวิทย์ สีคำแหง 

 อ.อรรคพล พาประโยชน ์
   อ.นกิร คำลุม 

 

อ.นครินทร์  เมืองเหนือ 
อ.พลาทิพย ์อุทยัแพน 

  อ.นิกร  คำลุม 

อ.สุนัย ศรีกุลบุตร 
อ.ติยากร ทองด้วง 

 

ประธาน 
นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ 

(...................................................) 

เลขานุการ 
นางสาวพิกุล  ภูสีน้ำ 

 

มาตรฐานที่ 

๑ ๒   ๔ ๕ ๓ 

                                 แผนภูมิการประกันคุณภาพในภาควิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

อ.วรากร ตันทนะเทวินทร ์
 อ.ชุติมา    สายสุด 
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ตอนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564 

1. หัวหน้าภาควิชา  นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์  
2. ครูประจำการ   จำนวน   7  คน 
3. ครูอัตราจ้าง     จำนวน   3  คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
คุณวุฒิ ต่ำกว่า

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก การศึกษา วุฒิอ่ืน 

1. นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ ครู คศ.2 คอ.บ.      

2. นายสุนัย ศรีกุลบุตร ครู คศ.3 กศ..ม.      
3. นางสาวพิกุล  ภูสีน้ำ คร ูคศ.2 ศศ.ม.      
4. นายอรรคพล พาประโยชน์ ครู คศ.1 สถ.บ.      
5. นางสาวชุติมา  สายสุด คร ูคศ.1 วศ.บ.      
6. นายนิกร  คำลุม ครู คศ.1 ศษ.ม.      
7. นางสาวติยากร ทองด้วง ครูผู้ช่วย คอ.บ.      
8. นายนครินทร์  เมืองเหนือ ครูพิเศษ คอ.บ.      
9. นายนันธวิทย์  สีคำแหง ครูพิเศษ คอ.บ.      
10. นายพลาทิพย์ อุทัยแพน ครูพิเศษ คอ.บ.      
12         
13         
14         
15         
         

รวม  ครูผูส้อน  10  คน 
หมายเหตุ  เรียงล าดบัจากครูประจ าไปถึงครูอตัราจา้ง 
 



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจำนวนนักเรียน– นักศึกษา 
 
 

หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น จำนวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.1 
 

23 3 26 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.1 
 

31 8 39 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.2 22 4 26 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.2 17 7 24 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.3 9 2 11 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.3 12 4 16 

รวม ระดับปวช. 114 28 142 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

 
เทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง 

 
ก่อสร้าง 

 
ปวส.1 

 

 
18 

 
2 

 
20 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

งานโยธา ปวส.1 38 5 43 
 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวส.2 27 4 31 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

งานโยธา ปวส.2 65 17 82 

รวม ระดับปวส.  148 28 176 
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.) 318 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 

1. ครุภัณฑ์ 0 

2. วัสดุฝึก 260,710 

3. โครงการด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
     3.1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
     3.2 ไหว้คร ู
     3.3 Big cleaning day 
       

 
 

5,360 
3,000 
680 

4. โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     4.1 กีฬาสานสัมพันธ์ 
     4.2 กีฬาสีภายใน 
      

2,760 
8,460 

 
 

5.  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     5.1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
 

- 

6. โครงการด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 

7. จัดทำและดำเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- 

รวม 280,970 
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ข้อมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน 
 

ที ่ การจัดพื้นที่ 
จำนวน
ห้อง 

พื้นที่แต่ละห้อง 
( ตารางเมตร ) 

ความเพียงพอคิดเป็น 
ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติในโรงงาน 5 25 100 

2. ห้องเรียนทฤษฎี 5 35 80 
3. ศูนย์วิทยบริการ  มุมห้องสมุด 

  มุมค้นคว้า 
1 35 100 

4. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 30 100 

5. ห้องเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ์ 
4 60 80 

6. พ้ืนที่จัดแสดงผลงาน  /
นิทรรศการ 

1 144 100 

7. ห้องจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

1 144 100 
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ตอนที่  2 
ผลการดำเนนิงาน 

 
 

ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2561 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------- 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ และมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ  การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จำนวน 9 ด้าน ดังนี้ คือ 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้                 
           1.1ด้านความรู้            

ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา           

1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้             
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี            

1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค             
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ 

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จ ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น การประเมิน ดังนี้   

2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา            
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน   สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ           
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2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา          
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ         

2.3  ดานการบริหารจัดการ          
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยูอยาง เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ          
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน 

ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ ผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานที่เก่ียวของ      ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้          

3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ     

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสสูังคมแหงการเรียนรู           

3.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย ผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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         คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
อาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
          1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
          1.2 ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
          1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
          1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
          1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
          1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
          1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
          1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
          2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
               2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
               2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                      หรือกําหนด รายวิชาเพ่ิมเติม  
         2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
              2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  
              2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน 
                     การจัดการเรียน การสอน  
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  
          3.1 ครูผสูอน  

    3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
               3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
               3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
         3.2 ผบูริหารสถานศึกษา  
              3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
              3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม  
          4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
          4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน  
          5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
          5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
          5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
          5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
          5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------- 
ตามท่ีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  20  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็น  4  
มาตรฐาน   13    ตัวบ่งชี้  ดงันี้  

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         1.1  ด้านความรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน 
         1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
         1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                    แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

         มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา  
                             2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช ้
                    กระบวนการ PLC 

                             2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่  
                    ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ   
 

                             2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ 
                    ของหนวยงานตนสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.2 คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
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  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้ 
                             3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหาร 
                    จัดการศึกษา   

                             3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์  
                                                   งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
         มาตรฐานที่  4  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
                             4.1  ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ 
                                                    สถานศึกษา    
 
           
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  23   สิงหาคม   2561 
 
                                 
 

                                         ( นายดำรงค์เดช    สุริยา ) 
                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
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เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 ( 5 ด้าน 25 ข้อ) 
---------------------------------------------------- 

ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา

คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบ  ด
วย การดูแลและ แนะแนวผู เรียน ผู เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทํา และศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้  
 
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวม ของสถานศึกษา  

การประเมิน  
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การคำนวณ 

 ร้อยละ =
จำนวนผู้รียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น

จำนวนผู้เรียนระดับปวช.และระดับ ปวส.แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
 x 100 

  

การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน  
2. จํานวนผเูรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา  
3. จํานวนผเูรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา  
4. จํานวนผเูรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา  
5. จํานวนผเูรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศึกษา  
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา 
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เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
 ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
 ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

ระดับ/
ห้อง 

ภาควิชา/ชั้นปี 

จน. 
ผู้เรียน 
แรกเข้า 
17 พ.ค 

จน. 
ผู้สำเร็จ 

การศึกษา 

ร้อยละ 
ผู้สำเร็จ 

การศึกษา 
เมื่อเทียบ 
แรกเข้า 

จน. 
ผู้เรียน 
ออก 

กลางคัน 

ร้อย 
ละ 

จน. ที ่
ไม่

สำเร็จ
การ 

ศึกษา 

ร้อย 
ละ 

ปวช. ก่อสร้าง โยธา 38 23 60.53 12 31.58 3 7.89 
         
         

รวม ปวช. 38 23 60.53 12 31.58 3 7.89 
ปวส. ก่อสร้าง โยธา 80 54 67.5 13 16.25 13 16.25 
         
         

รวม ปวส. 80 54 67.5 13 16.25 13 16.25 
รวมทั้งหมด ปวช. และปวส. 118 77 65.25 25 21.19 16 13.56 

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา  ร้อยละ 65.25 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 ดี 

 
จุดเด่น 
ในระดับ ปวส. ปัญหาให้การออกกลางคันและไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่นน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
จุดควรพัฒนา 
พัฒนา การออกติดตามนักศึกษา อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
คําอธิบาย  
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดาน

จิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน 
ประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความเปน ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม หรือมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหง 
ประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ- 
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) 
 

 √ 

2 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน 
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

√  

3 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน 
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

√  
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4 

ภาควิชามผีูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน 
ระดบัเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

√  

5 

ภาควิชามผีูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือส
วนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวมพัฒนา 
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน 
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

 √ 

 
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 ดี 

 

 
จุดเด่น  
  นักศึกษาส่วนมากของภาควิชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางภาควิชา ตลอดจนวิทยาลัยจัดขึ้น  อย่างสม่ำเสมอ  
 
จุดควรพัฒนา  
  นักศึกษากลุ่มน้อย หลบหนี และหลีกเลี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนผเูรียนทั้งหมดของภาควิชา  
2. จํานวนผเูรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซื่อ

สัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตรมีภาวะ    
ผูนํากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

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

 
 
 
 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการ ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

การประเมิน  
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ

จํานวน ผเูรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษากําหนด 
 การคำนวณ 

 ร้อยละ =
จำนวนผู้รียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 x 100 

 
          ความสำเร็จ  ร้อยละ 70.50  
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 
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จุดเด่น 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสายงานที่จบการศึกษา 
และเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่อไป 
 
จุดควรพัฒนา  
การทำงานหน่วยงานอ่ืนในส่วนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน ผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  

2. จํานวนผเูรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
3. จํานวนผเูรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 1 ดาว 1 กำลังพัฒนา 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
คําอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนได
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

การประเมิน  
  

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา √  

2 
ภาควิชาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด  

√  

3 
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

√  

4 
ภาควิชามผีลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ  

 √ 

5 

ภาควิชาม.ี ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไป
ใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ  
 

 √ 

  
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 ดี 

 

 
จุดเด่น 
  นักศึกษามีการจัดทำผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือบริจาคให้กับ ชุมชน สถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้รับมากที่สุด 
จุดควรพัฒนา  
  จำนวนสิ่งดิษฐ์ยังมีน้อยต่อความต้องการของชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
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ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ ไปใช้ประโยชน์ 
 

ระดับ/ห้อง 
จำนวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จำนวนผลงานฯ ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัล / 

ระดับคุณภาพผลงาน 
 x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

ปวช.ก่อสร้าง,โยธา 27    27 27 
ปวส.ก่อสร้าง,โยธา 65    65 65 

       
       
       

รวม 92    92 92 
 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ใน

สถานศึกษา 
 2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 
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1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
คําอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ   

เขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา √  

2 ภาควิชาผเูรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด √  

3 ภาควิชามผีูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค √  

4 ภาควิชามผีูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  √ 

5 
ภาควิชามผีูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ 

 √ 
 

หมายเหตุ  
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง หรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย  
2. การแขงขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร ใน

ระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้นเอง 
โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ  
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  2   ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 ดี 

 
 

จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
  มีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงระดับชาติได้ ในการแข่งขันที่ผ่านมา เนื่องจากขาดการซ้อมที่
สม่ำเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข

ารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับ นานาชาติ  

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือ เขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 
 
 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

คําอธิบาย  
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง - 
ศึกษาธิการ วาดวย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
ภาควิชา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้  

ระดับ ปวช. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการ
ประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 
ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ระดับ ปวส. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการ
ประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 
ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  
การประเมิน  
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การคำนวณ 

ร้อยละ =
จำนวนผู้รียนระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

จำนวนผู้เรียนระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 x 100 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
2. จํานวนผเูรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
3. จํานวนผเูรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
4. จํานวนผเูรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
5. จํานวนผเูรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

ระดับชั้น/ห้อง 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

 

จำนวนผู้ที่เข้า
ทดสอบ

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่
สอบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 

ปวช.3 (ก่อสร้าง,โยธา) 27 26 26 96.29 
     
     
     
รวมปวช. 27 26 26 96.26 
ปวส.2 (ก่อสร้าง.โยธา) 65 63 63 96.92 
     
     
รวมปวส. 65 63 63 96.92 

รวม 92 89 89 96.73 
 

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา  ร้อยละ 100 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  นักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับการทดสอบมาตรฐาน 
จุดควรพัฒนา 
  เนื่องจากช่วงการสอบมาตรฐานมีนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่ม ขาด
การทดสอบมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

คําอธิบาย  
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของภาควิชา  

การประเมิน  
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแต คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
โดยพิจารณา ในภาพรวมของภาควิชา 

การคำนวณ 

ร้อยละ =
จำนวนผู้รียนท่ีได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

จำนวนผู้เรียน ปวช.  และปวส.  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 x 100 

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

ระดับชั้น/ห้อง 
จน.ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จน.ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จน.ผู้เรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลการ

ทดสอบผ่าน 

ค่าคะแนน 

ปวช.      
ปวช3 (ก่อสร้าง,โยธา)      
      
      
รวมปวช.      
ปวส.      
ปวส2 (ก่อสร้าง,โยธา)      
      
      
รวมปวส.      

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ   
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
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1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผสูําเร็จการศึกษา  
คําอธิบาย  
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ โดยไมนับ รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา  

 
การประเมิน  
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ 
ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวม ของภาควิชา 

การคำนวณ 

ร้อยละ =
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 x 100 

 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของภาควิชา 
2. จํานวนผสูําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา  
3. จํานวนผสูําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา  
4. จํานวนผสูําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา ประกอบ

อาชีพ อิสระหรือศึกษาตอ  
5. จํานวนผสูําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา 

ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็นผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระใน
สาขางานที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งป ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

 

 
 
ระดับ 

 
 

ภาควิชา 

จำนวน
ผู้สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้สำเร็จ
การศึกษา
ที่ติดตาม
ได้ 

จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
ได้งาน
ทำท่ี

สาขาที่
เกี่ยวข้อง 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ
สาขาที่

เกี่ยวข้อง 

รวม
ทั้งหมด 

 
ร้อย
ละ 

ปวช. ก่อสร้าง,โยธา 34 34 - 2 32 34 100 
         

รวม ปวช. 34 34 - 2 32 34 100 
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ปวส. ก่อสร้าง,โยธา 47 40 18 8 14 40 85 
         
         

รวม ปวส. 47 40 18 8 14 40 85 
รวมระดับ ปวช.และปวส. 81 74 18 10 46 74 91.35 

 
 ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ 91.35 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 
นักศึกษาส่วนมากศึกษาต่อในสาขางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตำแหน่งและหน้าที่การงานที่ดีกว่า 
จุดควรพัฒนา 
นักศึกษาส่วนน้อย ที่จะออกไปทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรแนะนำให้นักศึกษาให้ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาต่อไปด้วย เพื่อจะได้ประสบการณ์และการงาน
ที่ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ 
  1. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ กับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางาน หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมี
การสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที ่         
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ    

สงเสริมให สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือ กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

การประเมิน  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย  
    

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

 √ 

2 
ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุง หลักสูตร  

 √ 

3 
ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน 

 √ 

4 ภาควิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา  √ 

5 
ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 √ 

 
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.....................ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร  
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา  
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ 
   ตลาดแรงงาน  
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

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

 
 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การคำนวณ 

ร้อยละ =
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร ฯ

จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
 x 100 

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ..................... 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
    ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรอืกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

คําอธิบาย  
ภาควิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญและ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษ ที่ 21  

การประเมิน  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มงุ 
เนนสมรรถนะอาชีพ √  

2 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง √  

3 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning 
STEM Education 

√  

4 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ  
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

√  

5 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   √  
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ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 
 
 

 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน  
4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ที่

เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการ ที่หลากหลาย 
ตารางบันทึกข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

แผนการ
สอนบรูณา

การ 

บันทึกหลัง
สอน 

แบบ
ประเมินผ

ล 

นิเทศการ
สอน 

วิจัย 

ทำ ไม่ ทำ ไม่ ทำ ไม่ ทำ ไม่ ทำ ไม่ 
1 นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ √   √ √  √  √  

2 นายสุนัย ศรีกุลบุตร √   √ √  √  √  

3 นางสาวพิกุล  ภูสีน้ำ √   √ √  √  √  

4 นายอรรคพล พาประโยชน์ √   √ √  √  √  

5 นางสาวชุติมา  สายสุด √   √ √  √  √  

6 นายนิกร  คำลุม √   √ √  √  √  

7 นางสาวติยากร ทองด้วง √   √ √  √  √  

8 นายนครินทร์  เมืองเหนือ √   √ √  √  √  

9 นายนันธวิทย์  สีคำแหง √   √ √  √  √  

10 นายพลาทิพย์ อุทัยแพน √   √ √  √  √  

รวม 10   10 10  10  10  
หมายเหตุ : 1. เอกสารทั้งหมดเก็บรวมไว้ที่ภาควิขา 
              2. รายงานวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  บุคลากรในภาควิชาฯมีการจัดทำแผนการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิจัยอยู่สม่ำเสมอ 
จุดควรพัฒนา 
  ควรจะมีการสนับสนุนตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามรวมทั้ง 
สนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

  
2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
การคำนวณ 

ร้อยละ =

จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
 x 100 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
 

ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
จุดเด่น 
  บุคลากรภาควิชา ทุกคนมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา รวมทั้งการ
นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมสร้าง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 
จุดควรพัฒนา 
สนับสนุนการอบรมหลักการทำแผน และวิจัย การเรียนรู้ เพ่ือให้เป็นรูปแบบแผนเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  

ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของ
รัฐและ เอกชน  
3.1 ครูผูสอน  

ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตาม 
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้  

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
คําอธิบาย  
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน  

เปนสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง  
เรียนรูและทําวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู   

การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 
1 รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 100  
2 รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 80  

3 
รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

80  

4 
รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง 
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

70  

5 
รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก 
ปญหาการจัดการเรียนรู้ 

70  
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การคํานวณ  
กําหนดให  
N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด  
V = จํานวนครูผสูอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
 X = จํานวนครูผสูอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่ 

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
Y = จํานวนครูผสูอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การเรียน

การสอน  
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละเฉลี่ย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 72.5 
 
 

 
จุดเด่น 
  บุคลากรในภาควิชา ร้อยละ 80 ของครูในภาควิชาจบการศึกษาตามสาขางานที่สอน และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา 
จุดควรพัฒนา 
   สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมนวัตกรรม แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของภาควิชา  
2. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  
3. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน  
4. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน 

การสอน  
6. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ้ 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
คําอธิบาย  
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ

รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมงุมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ  

 
การประเมิน  

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 
1 รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 90  

2 
รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน 

80  

3 
รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

80  

4 
รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน
การเรียน 

80  

5 
รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ 
ดานอื่น ๆ 

70  

 
การคํานวณ  
กําหนดให  
N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด  
V = จํานวนครูผสูอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  
X = จํานวนครูผสูอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
Y = จํานวนครูผสูอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
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ร้อยละเฉลี่ย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
 
 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 75.00 

 

 

 
จุดเด่น 
บุคลากรในภาควิชามีการนำสื่อการสอนต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสรมิแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  
6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
 

 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 
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3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
คําอธิบาย  
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผย
แพร  

การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
2. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
3. รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน 

การสอน  
4. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร  
  

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 

1 
รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ 

50  

2 รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 70  

3 
รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียน การสอน  

65  

4 
รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

0  

5 
รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

0  

 
การคํานวณ  
กําหนดให  
N = จํานวนครูผสูอนทั้งหมด  
V = จํานวนครูผสูอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
X = จํานวนครูผสูอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน  
Y = จํานวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 
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ร้อยละเฉลี่ย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 37.5 

 

 
 
 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
การอบรม พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน  
5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ 

เผยแพร 
 
แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

ภาควิชา 

จำ
นว

นค
รู/

บุค
ลา

กร
ทั้ง

หม
ด 

จำนวนครูและบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา (คน) 

กา
รฝึ

กอ
บร

มว
ิชา

ชีพ
/ว

ชิา
ชีพ

แล
ะ

จร
รย

าบ
รร

ณ
วชิ

าช
ีพ 

ร้อ
ยล

ะ 

รับ
ทุน

กา
รศ

ึกษ
า 

ทุน
วิจ

ยัห
รือ

งา
น

สร
้าง

สร
รค

 ์

ร้อ
ยล

ะ 

ร่ว
มโ

คร
งก

าร
แล

กเ
ปล

ี่ยน
คร

 ู

ร้อ
ยล

ะ 

กา
รพ

ัฒ
นา

คุณ
ภา

พช
วีิต

 

ร้อ
ยล

ะ 

ได
้รับ

กา
รป

ระ
กา

ศเ
กีย

รต
ิคุณ

 

ร้อ
ยล

ะ 

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 10 3 30 - - - - 3 30 3 30 
รวม 10 3 30 - - - - 3 30 3 30 

 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 กำลังพัฒนา 
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คำชี้แจง ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของแต่ละภาควิชา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล                                                 

การพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ฝึกอบรมวิชาการ/

วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รับ
ทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยหรือ

งาน
สร้างสรรค ์

ร่วม
โครงการ

แลกเปลี่ยน
ครู 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ได้รับ
การ

ประกาศ
เกียรติ
คุณ 

สถานศึก
ษา/

หน่วยงา
นองค์กร 

สถาน
ประกอบการ 

1 นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ - - - - - - 
2 นายสุนัย ศรีกุลบุตร - - - - - - 
3 นางสาวพิกุล  ภูสีน้ำ - - - - - - 
4 นายอรรคพล พาประโยชน์ - - - - - - 
5 นางสาวชุติมา  สายสุด - - - - - - 
6 นายนิกร คำลุม - - - - - - 
7 นางสาวติยากร ทองด้วง - - - - - - 
8 นายนครินทร์  เมืองเหนือ - - - - - - 
9 นายนันธวิทย์  สีคำแหง - - - - - - 
10 นายพลาทิพย์ อุทัยแพน - - - - - - 
  - - - - - - 

รวม -    -  
หมายเหตุ : 1. การพัฒนาครู   12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
คำชี้แจง แบบบันทึกข้อมูลจำนวนครูต่อนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

ระดับชั้นปี จำนวนคร ู
จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

จำนวน
ครูที่จบ
ตรงหรือ
สัมพันธ์

กับ
รายวิชา
ที่สอน 

ร้อยละ
ของครูที่
จบตรง
หรือ

สัมพันธ์ 
ฯ 

ก่อสร้าง โยธา 10 295 1:30 10 100 
รวมทั้งหมด 10 295 1:30 10 100 

 

หมายเหตุ : จำนวนครูต่อนักเรียน*** ยอดนักเรียนนักศึกษาใช้ยอด ลงทะเบียน 2/2564 *** 
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1. อุตสาหกรรม  ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 30 คน 
2. พานิชยกรรม ครู  1 คน ต่อ นักเรียน 40 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญท่ีจะทําใหการบริหาร จัด
การศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบ 
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้   

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
คําอธิบาย  
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา  

การประเมิน  

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 ภาควิชามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา √  
2 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา √  
3 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี √  
4 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ สถานศึกษา  √  
5 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา √  

 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีการทำการประชุม การจัดการบริหาร แผนปฏิบัติประจำปี การอบรม
การจัดทำแผนการพัฒนา สถานศึกษาอยู่เสมอ 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของภาควิชา  
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

จัดการภาควิชา  
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา  
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา/ภาควิชา  
คําอธิบาย  
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มี

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ภาควิชา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการ ภาควิชา  

การประเมิน  
1. ผบูริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดภาควิชา  
2. ผบูริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ  
3. ผบูริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  
4. ผบูริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ผบูริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน 

การบริหารจัดการศึกษา 
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ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา √  
2 หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ √  
3 หัวหน้าภาควิชามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ √  
4 หัวหน้าภาควิชามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ √  

5 
หัวหน้าภาควิชามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใชใน การบริหารจัดการศึกษา ภาควิชา 

√  

 
 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.  5  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 
ภาควิชา มีการจัดการระบบสารสนเทศ และการพัฒนาการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
และทางภาควิชา มีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และป้องกันอันตรายจาก software อยู่เป็นประจำ 
จุดควรพัฒนา 
ผู้บริหาร น่าจะมีงบประมาณในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ทางภาควิชาเพ่ือให้มีการจัดสรรการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอต่อระบบสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา  
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3  ดี  
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  กำลังพัฒนา 
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม  
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้  

 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

คําอธิบาย  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพื่อให
สถานศึกษาและ สถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
การประเมิน  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา  
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  

 

 √ 

2 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  

          2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  

 √ 

3 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
           3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน  

3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
          3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ  
          3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
 

 √ 

4 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
         4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ  
 

 √ 
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5 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ 
         อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 √ 

 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.....................ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา  
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา  
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3,4  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3  3  ดี  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1  1  กำลังพัฒนา 

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
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การประเมิน  
   

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 

 √ 

2 
ภาควิชามเีครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและ ครูฝกในสถานประกอบการ 

 √ 

3 
ภาควิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผทูรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย 
กวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 

 √ 

4 

ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร    
อยางเปนรูปธรรม 

√  

5 
ภาควิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
อยางตอเนื่อง 

 √ 

 

 
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 กำลังพัฒนา 

 
 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ

หรือ ตางประเทศ  
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ  
3. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
4. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผทูรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้ง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับ เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใช วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  

การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา 
รวมกิจกรรมบริการชุมชน  

√  

2 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา 
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ  

√  

3 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา 
รวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  

√  

4 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา 
รวมกิจกรรมจิตอาสา 

√  

5 
ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถาน
สถานศึกษา  

√  
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ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น  
  ภาควิชา มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกิจกรรมชุมชน Fixit center  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  
จุดควรพัฒนา 
  สนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยการให้สถานศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสายงาน
อาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3  ดี  
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1ข้อ  1  กำลังพัฒนา 
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 ดา้นที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน  
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  

คําอธิบาย  
ภาควิชาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอ 
ตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

√  

2 

ภาควิชามแีผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

√  

3 
ภาควิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด 

√  

4 
ภาควิชามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ 

√  

5 
ภาควิชามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

√  

 
 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  ภาควิชาได้มีการจัดกิจกรรม Big cleaning day อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
จุดควรพัฒนา 
   เนื่องจากพ้ืนที่มีจำกัด ส่งผลต่ออาคารสถานที่จอดยานพาหนะ  
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ  
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงกา
รเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด  

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ 
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรือ 
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการ
ทาง การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา  

การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก  
     1.1 ระบบสงกําลัง  
     1.2 ระบบควบคุม  
     1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม  
     1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย  

√  
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2 ภาควิชามรีะบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ √  

3 
ภาควิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ำ ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ภาควิชา 

√  

4 ภาควิชามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว √  
5 ภาควิชามีระบบรักษาความปลอดภัย  √  

 
 

 
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  ภาควิชามีการดูแล ซ่อมแซม บำรุง ระบบ ประปา ไฟฟ้า อาคารสถานที ่ตลอดจนเครือข่ายไร้สาย อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียน 
 
จุดควรพัฒนา 
  ควรมีการเพ่ิม การจัดการระบบระบายขยะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนถังขยะไม่เพียงพอเพ่ือรองรับขยะ
มูลฝอย   
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในภาควิชา  
2. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ  
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในภาควิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกําจัด 
   ขยะ ภายในภาควิชาที่สอดคลองกับบริบทของภาควิชา  
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3  ดี  
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1ข้อ  1  กำลังพัฒนา 
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5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
คําอธิบาย  
ภาควิชามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหคร ู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
การประเมิน  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหอง
สมุดอยางตอเนื่อง 

√  

2 
ภาควิชามศีูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา  
คนควา ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

√  

3 
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมี ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

√  

4 
ภาควิชามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ
ของผูใชบริการ 

√  

5 
ภาควิชามีแหลงเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

 √ 
 
 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

 
 
จุดเด่น 
ภาควิชามีศูนย์การสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดภาควิชา ที่พร้อมต่อการสืบค้น 
 
จุดควรพัฒนา 
เพ่ิมจำนวนของหนังสือหลายรูปแบบ เพ่ือความหลากหลายต่อการสืบค้นข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด  
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และ ผูเรียน หรือผูสนใจ  
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง

เพียงพอ  
4. จํานวนผเูรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  
5. จํานวนผเูรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด  
6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
7. จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา/ภาควิชา  

คําอธิบาย  
ภาควิชามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากร
และ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 
การประเมิน  

    

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 ภาควิชามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน √  

2 
ภาควิชามผีูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใชขอมูล  

√  

3 ภาควิชาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในภาควิชา √  
4 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในภาควิชา √  
5 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกภาควิชา √  

 

ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
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ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  นักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกครั้งที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่ของวิทยาลัย 
 
จุดควรพัฒนา 
  สนับสนุนให้เพิ่มคุณภาพความเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีท่ีมีผู้เชื่อมอินเทอร์เน็ตเยอะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. ผรูับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และ ใชขอมูล  
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา  
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่

เชื่อมโยง เขากับเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล ที่ 
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3  ดี  
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1ข้อ  1  กำลังพัฒนา 
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5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
คําอธิบาย  
ภาควิชาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ  
การประเมิน  
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

เทียบกับ จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
  การคํานวณ 

 ร้อยละ =
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
 x 100 

 
 
ความสำเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 68.42 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

 
 
จุดเด่น 
  ห้องเรียนโดยรวมทั้งหมดของภาควิชา มีเครือข่ายระบบสารสนเทศไร้สายเกือบทุกพ้ืนที่ 
จุดควรพัฒนา 
  เพ่ิมความเร็วของระบบไร้สายขึ้นเล็กน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การตรวจสอบขอมูล  

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
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ด้านที่ 6    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบไป
ด้วยประเด็นการประเมินดังนี้ 

 
        6.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา 
คำอธิบาย 
 ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดัวยการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 
 
 

ระดับคุณภาพในการดำเนนิการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา 
 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีการเข้าร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

√  

2 ภาควิชาไดม้ีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา √  

3 
.ภาควิชาไดม้ีส่วนร่วมในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

√  

4 
ภาควิชาได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
ภาควิชา 

√  

5 
ภาควิชาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา 

√  

 
ความสำเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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จุดเด่น 
  ทางภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้ทำการบันทึกข้อมูลงานการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาฯตาม
หลักการของทางงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในภาควิชาฯ 
จุดควรพัฒนา 
  จัดทำแผนงานประจำปี/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตอนที่  3 
สรุปผล 

และแนวทางการพัฒนาภาควิชา 
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  สรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ประจำปีการศึกษา 2564 

  
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 

          วิธีดำเนินการ            
            สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจาก

การพัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ประกอบ  ดวย การดูแลและ แนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทํา และศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
                    ผลการดำเนินงาน                           
                         1. ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคา การพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                   2. ภาควชิามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
                   3. ภาควชิาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชน
จริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด และระดับภาค  
                          จุดเด่น  
                          สถาบันมีการสนับสนุน ส่งเสริมการแนะแนวให้ผู้เรียนศึกษาต่อจนถึงระดับการศึกษาที่สูง เพ่ือ
หน้าที่การงานที่ดีหลังการสำเร็จการศึกษา 
                   จุดด้อยต้องพัฒนา    
                            ลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักศึกษา และปัญหาการว่างงานหลังสำเร็จการศึกษา 
                  
                   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
                    วิธีดำเนินการ                       
                        ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็น 
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 ผลการดำเนินงาน                           
                1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
                2. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  คานิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education 
                4. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                5. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
 
                          จุดเด่น 
                   ภาควิชา มีการจัดทำแผนการเรียนการสอน สื่อการสอน และงานวิจัยอยู่เสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนา  
                  
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
                     จัดอบรมการทำวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
 
ด้านที่ 3ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา/ภาควิชา           
                    วิธีดำเนินการ            
                         ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา              
                   ผลการดำเนินงาน       
                   1. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
                   2. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
                   3 .รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                   4. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง เรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
                   5.รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้ 
                         
 



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

                          จุดเด่น 
                    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติ
ประจำปี 
                   จุดด้อยต้องพัฒนา    
                   การติดตาม การตรวจสอบการดำเนินโครงการ กิจตามวันที่กำหนด 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                      
 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
                    วิธีดำเนินการ            
                          สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  
                    ผลการดำเนินงาน                           
                    1. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการชุมชน 
                    2. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ 
                    3. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
                    4. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา 
รวมกิจกรรมจิตอาสา 
                    5.ภาควชิามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
 
                          จุดเด่น 
                    ภาควิชา มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกิจกรรมชุมชน Fixit center  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
  
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
                    เขตพ้ืนที่ ที่มีศูนย์การส่งเสริมการพัฒนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
        วิธีดำเนินการ            
           ภาควิชาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
 
                    ผลการดำเนินงาน                           
                   1.  ภาควิชามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพ
แวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ 
                   2. ภาควชิามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
                   3. ภาควชิามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด 
                   4. ภาควชิามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ       
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้  
                   5. ภาควชิามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 
                          จุดเด่น 
                    ภาควิชามีจำนวนห้องเรียน ทฤษฎี และปฏิบัติเพียงพอต่อการเรียนการสอน                                            
                   
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
 
                    
                   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา 
 ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา  และได้รวบรวมผล  ตรวจสอบผลการ
ดำเนินการในภาควิชาเป็นที่ถูกต้องแล้ว  ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ลงชื่อ  ........................................................ 
                  ( นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ ) 
                             หัวหน้าภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
........................................................................................................................................... ................................... 
       

ลงชื่อ  ........................................................ 
                    ( นางขนิษฐา จิณรักษ์ ) 
                               รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
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