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รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา 
(Self-Assessment  Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา  2563    
 
 
 
 

 
 

ภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3      

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค าน า 
 
       การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานท่ีส าคัญส าหรับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง  
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้ตระหนักในภารกิจดังกล่าว  จึงด าเนินกิจกรรมภายใต้กลไกการประกนั 
คุณภาพอันได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   
       ภาควิชาทุกภาควิชาในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นหน่วยงานย่อยท่ีต้องสนองภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา  ดังนั้นจึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีข้ึน   เพื่อแสดงภาระหน้าท่ีท่ีได้ปฏิบัติ
จัดท าตลอดปีการศึกษา 
       ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
       

ภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
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สารบญั 
 

หน้า 
 
กรอบการด าเนินงาน   
  
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป        

ข้อมูลบุคลากร                                                    
ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา                                                     
ข้อมูลด้านงบประมาณ       
ข้อมูลการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอน     

 
ตอนท่ี 2  ผลการด าเนินงานในภาควิชา      
 
ตอนท่ี 3  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาภาควิชา     
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                                       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ท่ี     …….. /………………………………………. วันที่    ..........................................................................  
เร่ือง   รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

  ตามท่ีภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้รับมอบหมายให้ท าการประเมินผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีการศึกษา  2562 นั้น  บัดนี้การด าเนินการเสร็จส้ินตามเป้าหมาย  มีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
เล่มนี้แล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                                                             ลงช่ือ   …………………………………………….. 

              ( นายมงคล  ดวงชาทม )   
     หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง  

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
              ลงช่ือ  ....................................................... 
                  ( นายกรณ์ จันทรโสภณ ) 
                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ  ........................................................ 
                                                                          ( นายปริญญา สมมิตร ) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
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ข้อมูลภาควชิา 
 
วิสัยทัศน์ 

ต้ังมั่นในการจัดการศึกษาอบรมด้านการอาชีพสาขาวิชาการก่อสร้าง  พร้อมน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  และอนาคต 

 
พันธกิจ 

๑.    จัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  สอดแทรกปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.    จัดการเรียนรู้และฝึกทักษะบุคลากรพร้อมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา 
๓.    จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๔.   น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตร 

 
เป้าหมาย 
 
ในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาข้างต้น ภาควิชาฯได้ก าหนดสภาพความส าเร็จไว้ดังนี้ 
 

เป้าหมายการพัฒนา สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
๑.  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๑.  จ านวนนักศึกษาโดยรวมของแต่ละระดับช้ัน  ผ่าน 

เกณฑ์ของสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
๒.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๒.  ภาควิชาฯมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
และมีความร่วมมือกับสถานประกอบการความ
เหมาะสมของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ครุภัณฑ์  
รวมถึงระบบความปลอดภัย 

๓.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๓.  บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   ครูอาจารย์มีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจ  น าระบบ 
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 

๔.  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพบริการวิชาการ
และวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน 

๔.  คร ูบุคลากร นักศึกษาของภาควิชาฯ จัด 
กิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้/ทักษะวิชาชีพกับ 
ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะ/สร้างอาชีพ 

๕.  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

๕.  ครูผู้สอนสามารถจัดท า/จัดหา/พัฒนา ส่ือการ 
เรียนการสอน  ท่ีทันต่อเทคโนโลยี  และส่งเสริม 
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เป้าหมายการพัฒนา สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆ หลากหลาย  ทันกับเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมใหม่ๆ มีการท าวิจัยในช้ันเรียน 

๖.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

๖.  ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ และมีความรู้ 

๗.   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๗.  ภาควิชาฯ  มีการประกันคุณภาพของ  ตัวเองตาม
ตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง 
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                    แผนภูมิบริหารภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

นายมงคล  ดวงชาทม

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

ครูพิกุล

งานบุคลากร

ครูนิกร

งานการเงิน

ครูสุนัย

งานการบัญชี

ครูชุติมา

งานพัสดุ

ครูชุติมา

งานวิทยบริการ

ครูติยากร

ฝ่ายแผนและความ

ร่วมมือ

งานแผนงบประมาณ

ครูสุนัย

งานความร่วมมือและ

บริการชุมชน 

นครินทร์

งานการค้า

ครูมงคล

งานข้อมูลสารสนเทศ

ครูชุติมา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

งานที่ปรึกษาและปกครอง

ครูพัชรินทร์      

งานกิจการนักเรียน 
นักศึกษา

ครูพัชรินทร์

งานแนะแนวและสวัสดิการ
นักศึกษา

ครูพลาทิพย์

งานวิจัยและพัฒนา

ครูติยากร

ฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ

ครูชุติมา

งานวัดผลและประเมินผล

ครูชุติมา
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อ.พิกุล  ภูสีน้ า 
อ.นันธวิทย์ สีค าแหง 

 อ.พัชรินทร์  ศรีทอง 
อ.มงคล   ดวงชาทม 

 

อ.นครินทร์  เมืองเหนือ 
อ.พลาทิพย์ อุทัยแพน 

  อ.นิกร  ค าลุม 

อ.สุนัย ศรีกุลบุตร 
อ.ติยากร ทองด้วง 

 

ประธาน 
นายมงคล  ดวงชาทม 

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

เลขานุการ 
นางสาวพิกุล  ภูสีน้ า 

 

มาตรฐานท่ี 

๑ ๒   ๔ ๕ ๓ 

                                       แผนภูมิการประกันคุณภาพในภาควิชา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

อ.วรากร ตันทนะเทวินทร์ 
 อ.ชุติมา    สายสุด 
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ตอนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563 

1. หัวหน้าภาควิชา  นายมงคล  ดวงชาทม 
2. ครูประจ าการ   จ านวน   7  คน 
3. ครูอัตราจ้าง     จ านวน   4  คน 

 
 
 
 
 

 

ท่ี ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ ต่ ากว่า

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

การศึกษา วุฒิอื่น 

1. นายมงคล  ดวงชาทม   ครู คศ.2 คอ.บ.      
2. นายสุนัย ศรีกุลบุตร ครู คศ.3 กศ..ม.      
3. นายวรากร ตันฑนะเทวินทร ์ ครู คศ.2 คด.      

4. นางสาวพิกุล  ภูสีน้ า ครู คศ.2 ศศ.ม.      
5. นางสาวชุติมา  สายสุด ครู คศ.1 วศ.บ.      
6. นายนิกร  ค าลุม ครู คศ.1 ปทส.      
7. นางสาวติยากร ทองด้วง ครูผู้ช่วย คอ.บ.      
8. นายนครินทร์  เมืองเหนือ ครูพิเศษ คอ.บ.      
9. นางสาวพัชรินทร์  ศรีทอง ครูพิเศษ คอ.บ.      
10. นายนันธวิทย์  สีค าแหง ครูพิเศษ คอ.บ.      
11 นายพลาทิพย์ อุทัยแพน ครูพิเศษ คอ.บ.      
12         
13         
14         
15         
         

รวม  ครูผูส้อน  11  คน 
หมายเหตุ  เรียงล าดบัจากครูประจ าไปถึงครูอตัราจา้ง 
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจ านวนนักเรียน– นักศึกษา 
 
 

หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น จ านวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.1 
 

20 5 25 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.1 
 

15 7 22 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.2 10 3 13 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.2 12 4 16 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง ปวช.3 26 2 28 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

โยธา ปวช.3 16 4 20 

รวม ระดับปวช. 99 25 124 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

 
เทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง 

 
เทคนิคก่อสร้าง 

 
ปวส.1 

 

 
26 

 
3 

 
29 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

งานโยธา ปวส.1 31 9 40 
 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

เทคนิคก่อสร้าง ปวส.2 17 4 21 

เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

งานโยธา ปวส.2 33 3 36 

รวม ระดับปวส.  107 19 126 
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.) 250 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 
1. ครุภัณฑ์ 0 

2. วัสดุฝึก 183,300 

3. โครงการด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทะนุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
     3.1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
     3.2 ไหว้ครู 
       

 
 

1,000 
3,000 

 

4. โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     4.1 กีฬาสานสัมพันธ์ 
     4.2 กีฬาสีภายใน 
      

2,000 
4,000 

 

 

5.  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
     5.1 โครงการอนรุักษ์พันธุพ์ืช 
 

3,000 

6. โครงการด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 

7. จัดท าและด าเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- 

รวม 196,300 
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ข้อมูลการจัดพ้ืนท่ีการเรียนการสอน 
 

ท่ี การจัดพื้นที่ 
จ านวน
ห้อง 

พื้นที่แต่ละห้อง 
( ตารางเมตร ) 

ความเพียงพอคิดเป็น 
ร้อยละ 

1. พื้นท่ีฝึกปฏิบัติในโรงงาน 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. พื้นท่ีจัดแสดงผลงาน  /
นิทรรศการ 

1 144 100 

7. ห้องจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

1 144 100 
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ตอนที่  2 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

ปีการศึกษา  2563 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2561 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------- 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ และมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ  การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จ านวน 9 ด้าน ดังนี้ คือ 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้                 
           1.1ด้านความรู้            

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา           

1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้             
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยรูวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี            

1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ 

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ
ส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ีก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จ ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น การประเมิน ดังนี้   

2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา            
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน   สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ           

2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา          
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ีก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเนน ผูเรียนเปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

2.3  ดานการบริหารจัดการ          
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยูอยาง เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4  ดานการน านโยบายสกูารปฏิบัติ          
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหนวยงาน 

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและ ผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานท่ีเกี่ยวของ      ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดังนี้          
3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ     

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย ผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชประโยชน
ไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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         คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษา ท่ีจัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
อาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา จึงไดก าหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา  
          1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
          1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
          1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
          1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
          1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
          1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
          1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
          1.8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา  
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
          2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
               2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
               2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
                      หรือก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม  
         2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ  
              2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติ  
              2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน 
                     การจัดการเรียน การสอน  
ดานที่ 3 ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา  
          3.1 ครูผูสอน  

    3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
               3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
               3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวชิาชีพ  
         3.2 ผูบริหารสถานศึกษา  
              3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
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              3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม  
          4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
          4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน  
          5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
          5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
          5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
          5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
          5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------- 
ตามท่ีกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  20  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็น  4  
มาตรฐาน   13    ตัวบ่งช้ี  ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         1.1  ด้านความรู้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1 ร้อยละของส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
         1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษา 
         1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                    แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3.2 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

         มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา  
                             2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ 
                    กระบวนการ PLC 

                             2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี  
                    ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ   
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                             2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ 
                    ของหนวยงานตนสังกัด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4.2 คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

         มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้ 
                             3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร 
                    จัดการศึกษา   

                             3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
                                                   งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
         มาตรฐานท่ี  4  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
                             4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ 
                                                    สถานศึกษา    
 
           
                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  23   สิงหาคม   2561 
 
                                 
 

                                         ( นายด ารงค์เดช    สุริยา ) 
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
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เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 ( 5 ด้าน 25 ข้อ) 

---------------------------------------------------- 
ดานที่ 1 ดานผเูรียนและผสู าเร็จการศึกษา  

หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบ  ด
วย การดูแลและ  แนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท า และศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้  
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถส าเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลา ท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวม ของสถานศึกษา  

การประเมิน  
รอยละของผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การค านวณ 

 ร้อยละ =
จ านวนผู้รียนระดับ ปวช.และระดบัปวส.ที่ส าเรจ็การศึกษาของรุ่น

จ านวนผู้เรียนระดับปวช.และระดับ ปวส.แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศกึษา
 x 100 

  

การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถส าเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลา ท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปญหาการออกกลางคัน  
2. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 แรกเขาของรนุท่ีส าเร็จการศึกษา  
3. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี ๒ แรกเขาของรนุท่ีส าเร็จการศึกษา  
4. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีส าเร็จการศึกษา  
5. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีส าเร็จการศึกษา  
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของภาควิชา 
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เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

  
ประเด็นท่ี 1 ร้อยละของส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

ระดับ/
ห้อง 

ภาควิชา/ช้ันปี 

จน. 
ผู้เรียน 

แรกเข้า 

10 มิ.ย. 

จน. 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

ร้อยละ 

ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

เม่ือเทียบ 

แรกเข้า 

จน. 
ผู้เรียน 

ออก 

กลางคัน 

ร้อย 

ละ 

จน. ที ่
ไม่

ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ร้อย 

ละ 

ปวช. ก่อสร้าง โยธา 61 25 41 20 32.8 16 26.2 
         
         

รวม ปวช. 61 25 41 20 32.8 16 26.2 
ปวส. ก่อสร้าง โยธา 62 43 69.4 6 9.7 13 20.9 
         
         

รวม ปวส. 62 43 69.4 6 9.7 13 20.9 
รวมทั้งหมด ปวช. และปวส. 123 68 55.3 26 21.1 29 23.6 

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา  ร้อยละ 55.3 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2 ปานกลาง 
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จุดเด่น 
ในระดับ ปวส. ปัญหาให้การออกกลางคันและไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่นน้อยลงกว่าปีท่ีผ่านมา 
จุดควรพัฒนา 
พัฒนา การออกติดตามนักศึกษา อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ค าอธิบาย  
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดาน

จิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน 
ประชาธิปไตย ท างาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องคการฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

 
การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปน ประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอม หรือมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหง 
ประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ- 
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) 
 

√  
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2 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน 
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

√  

3 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน 
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

√  

4 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณ
มิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน 
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

√  

5 

ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส
วนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มี
ภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ รวมพัฒนา 
ภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน 
เปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

 √ 
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ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเย่ียม 

 

 
จุดเด่น  
  นักศึกษาส่วนมากของภาควิชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางภาควิชา ตลอดจนวิทยาลัยจัดขึ้น  อย่างสม่ าเสมอ 
จุดควรพัฒนา  
  นักศึกษากลุ่มน้อย หลบหนี และหลีกเล่ียง การเข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนผูเรียนท้ังหมดของภาควิชา  
2. จ านวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซื่อ

สัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตรมีภาวะ   ผู
น ากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการ ประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

การประเมิน  
รอยละของผูเรียนท่ีประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ

จ านวน ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 การค านวณ 

 ร้อยละ =
จ านวนผู้รียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 x 100 

 
          ความส าเร็จ  ร้อยละ 70.50  
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

 
จุดเด่น 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสายงานท่ีจบการศึกษา 
และเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่อไป 
 
จุดควรพัฒนา  
การท างานหน่วยงานอื่นในส่วนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน ผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  

2. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
3. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯในระดับ 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 ก าลังพัฒนา 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามท่ี
ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการน ามาใชประโยชนได
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

การประเมิน  
  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา 

√  

2 
ภาควิชาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการน าไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวลัจากการประกวด นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด  

√  

3 
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการน าไป
ใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

√  

4 
ภาควิชามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการน าไป
ใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ  

 √ 

5 

ภาควิชามี. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการน าไป
ใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิง
ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ  
 

 √ 

  
ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 ดี 
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จุดเด่น 
  นักศึกษามีการจัดท าผลงานโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อบริจาคให้กับ ชุมชน สถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้รับมากท่ีสุด 
จุดควรพัฒนา  
  จ านวนส่ิงดิษฐ์ยังมีน้อยต่อความต้องการของชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
 
ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น า ไปใช้ประโยชน ์
 

ระดับ/ห้อง 
จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผลงานฯ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัล/ 

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

ปวช.ก่อสร้าง,โยธา 41 14    14 
ปวส.ก่อสร้าง,โยธา 52 26    26 

       
       
       

รวม 93 40    40 
 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ใน

สถานศึกษา 
 2. การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
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 เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

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 ก าลังพัฒนา 

 
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ   

เขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา 

√  

2 ภาควิชาผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด √  

3 ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค  √ 

4 ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  √ 

5 
ภาควิชามีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ 

 √ 

 

หมายเหตุ  
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย  
2. การแขงขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร ใน

ระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเอง 
โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ  
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ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  2   ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2 ปานกลาง 

 
 

จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
  มีการพัฒนาท่ีดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงระดับชาติได้ ในการแข่งขันที่ผ่านมา เนื่องจากขาดการซ้อมท่ี
สม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ภาควิชามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข

ารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับ นานาชาติ  

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือ เขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

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 ก าลังพัฒนา 
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1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ค าอธิบาย  
จ านวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง - 
ศึกษาธิการ วาดวย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจ านวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
ภาควิชา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้  

ระดับ ปวช. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการ
ประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 
ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ระดับ ปวส. - ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ ากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม - ดานทักษะและการ
ประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมนิท้ัง 2 
ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  
การประเมิน  
รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนผู้รียนระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

จ านวนผู้เรียนระดบัปวช.3 และระดบัปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 x 100 

 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
2. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
3. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
4. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
5. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
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การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

ระดับชั้น/ห้อง 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

 

จ านวนผู้ที่เข้า
ทดสอบ

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนที่
สอบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 

ปวช.3 (ก่อสร้าง,โยธา) 37 37 37 100 
     
     
     
รวมปวช. 37 37 37 100 
ปวส.2 (ก่อสร้าง.โยธา) 52 52 52 100.00 
     
     
รวมปวส. 52 52 52 100.00 

รวม 89 89 89 100 
 

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา  ร้อยละ 100 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  นักศึกษาท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความส าคัญกับการทดสอบมาตรฐาน 
จุดควรพัฒนา 
  เนื่องจากช่วงการสอบมาตรฐานมีนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่ม ขาด
การทดสอบมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

ค าอธิบาย  
จ านวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เทียบรอยละกับจ านวนผูเรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของภาควิชา  

การประเมิน  
รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต คาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
โดยพิจารณา ในภาพรวมของภาควิชา 

การค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนผู้รียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คา่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

จ านวนผู้เรียน ปวช.  และปวส.  ที่ลงทะเบยีนเรยีนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 x 100 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
2. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
3. จ านวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 3 ท่ีไดคะแนนต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  
4. จ านวนผูเรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  
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.      

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ   
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

 
1.8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา  

ค าอธิบาย  
ผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมา มีงานท าในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ โดยไมนับ รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา  

การประเมิน  
รอยละของผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอเทียบกับผูส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี 
ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวม ของภาควิชา 

การค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศกึษาต่อ

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศกึษาที่ผ่านมา
 x 100 

 

การตรวจสอบขอมูล  
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูส าเร็จการศึกษาของภาควิชา 
2. จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา  
3. จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา  
4. จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานท า ประกอบ

อาชีพ อิสระหรือศึกษาตอ  
5. จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานท า 

ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  
6. มีผลการติดตามผูส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระใน
สาขางานที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 
 

ระดับ 

 
 

ภาควิชา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ท่ีติดตาม
ได้ 

จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท า/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

ได้งาน
ท าท่ี

สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ
สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 

รวม
ท้ังหมด 

 

ร้อย
ละ 

ปวช. ก่อสร้าง 21 15 1 - 14 15 71 

 โยธา 19 12 - - 12 12 63 

         

รวม ปวช. 41 27 1 - 26 27 65 

ปวส. ก่อสร้าง 24 19 4 6 9 19 79 

 โยธา 41 37 5 7 25 31 90 

         

รวม ปวส. 65 56 9 13 34 50 76 

รวมระดับ ปวช.และปวส. 106 83 10 13 60 77 72 

 
 ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชา คิดเป็นร้อยละ 72 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

 

จุดเด่น 
นักศึกษาส่วนมากศึกษาต่อในสาขางานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อต าแหน่งและหน้าท่ีการงานท่ีดีกว่า 
จุดควรพัฒนา 
นักศึกษาส่วนน้อย ท่ีจะออกไปท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องหลังจบการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรแนะน าให้นักศึกษาให้ท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาต่อไปด้วย เพื่อจะได้ประสบการณ์และการงาน
ท่ีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ 
  1. การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวของ กับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการท างาน หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี          
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ    

สงเสริมให สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

การประเมิน  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย  
    

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

 √ 

2 
ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุง หลักสูตร  

 √ 

3 
ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน 

 √ 

4 ภาควิชามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา  √ 

5 
ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 √ 

 
ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.....................ข้อ 
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ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
 
 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรงุหลักสูตร  
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา  
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ 
   ตลาดแรงงาน  
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร ฯ

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
 x 100 

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ..................... 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
    ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 
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2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส าคัญ  
ค าอธิบาย  
ภาควิชาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน 

เปนส าคัญและ น าไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ท่ีจ าเปนในศตวรรษ ท่ี 21  

การประเมิน  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหนวยการเรียนรท่ีูมงุ 
เนนสมรรถนะอาชีพ 

√  

2 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

√  

3 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning 
STEM Education 

√  

4 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดการใชส่ือ เครื่องมือ  
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรท่ีูเหมาะสม และน ามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

√  

5 
ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย   

√  

 
ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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การตรวจสอบขอมูล  
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรสููการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ท่ี

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน  
4) แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดการใชส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ท่ี

เหมาะสม และน ามาใชในการจัดการเรียนการสอน  
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการ ท่ีหลากหลาย 
ตารางบันทึกข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบ 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

แผนการ
สอนบรูณา

การ 

บันทึกหลัง
สอน 

แบบ
ประเมินผ

ล 

นิเทศการ
สอน 

วิจัย 

ท า ไม่ ท า ไม่ ท า ไม่ ท า ไม ท า ไม่ 
1 นายมงคล  ดวงชาทม   √  √  √  √  √  

2 นายสุนัย  ศรีกุลบุตร √  √  √  √  √  

3 นายวรากร ตัณทนะเทวินทร์ √  √  √  √  √  

4 นางสาวพิกุล  ภูสีน้ า √  √  √  √  √  

5 นางสาวชุติมา  สายสุด √  √  √  √  √  

6 นางสาวติยากร ทองด้วง √  √  √  √  √  

7 นายนิกร  ค าลุม √  √  √  √  √  

8 นายนครินทร์  เมืองเหนือ √  √  √  √  √  

9 นางสาวพัชรินทร์  ศรีทอง √  √  √  √  √  

10 นายนันธวิทย์  สีค าแหง √  √  √  √  √  

11 นายพลาทิพย์ อุทัยแพน √  √  √  √  √  

รวม 10  10  10  10  10  
หมายเหตุ : 1. เอกสารทั้งหมดเก็บรวมไว้ที่ภาควิขา 
              2. รายงานวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
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จุดเด่น 
  บุคลากรในภาควิชาฯมีการจัดท าแผนการเรียนการสอน ส่ือการสอน และงานวิจัยอยู่สม่ าเสมอ 
จุดควรพัฒนา 
  ควรจะมีการสนับสนุนตัวอย่างแผนการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามรวมทั้ง 
สนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

  
 
2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
การค านวณ 

ร้อยละ =

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบตัิทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั
และน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
 x 100 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  บุคลากรภาควิชา ทุกคนมีการจัดท าแผนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา รวมทั้งการ
น านวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมสร้าง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
 
จุดควรพัฒนา 
สนับสนุนการอบรมหลักการท าแผน และวิจัย การเรียนรู้ เพื่อให้เป็นรูปแบบแผนเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

 
ดานที่ 3 ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา  

ครูผสูอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีท าหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนร ูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของ
รัฐและ เอกชน  
3.1 ครูผสูอน  

ภาควิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตาม 
มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และ 
การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้  

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
ค าอธิบาย  
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน  

เปนส าคัญ ทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง  
เรียนรแูละท าวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู   
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การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 
1 รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 100  
2 รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 80  

3 
รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

80  

4 
รอยละของครูผูสอนท่ีใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง 
เรียนรใูนการจัดการเรียนการสอน 

70  

5 
รอยละของครูผูสอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก 
ปญหาการจัดการเรียนรู้ 

70  

 
การค านวณ  
ก าหนดให  
N = จ านวนครูผูสอนท้ังหมด  
V = จ านวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
W = จ านวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 X = จ านวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี 

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
Y = จ านวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การเรียน

การสอน  
Z = จ านวนครูผูสอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละเฉล่ีย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 72.5 
 
 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  บุคลากรในภาควิชา ร้อยละ 80 ของครูในภาควิชาจบการศึกษาตามสาขางานท่ีสอน และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา 
จุดควรพัฒนา 
   สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มนวัตกรรม แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนครูผูสอนท้ังหมดของภาควิชา  
2. จ านวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
3. จ านวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน  
4. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
5. จ านวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน 

การสอน  
6. จ านวนครูผูสอนท่ีครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 

 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
ค าอธิบาย  
ครูผูสอนมีการจัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ

รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมงุมั่นต้ังใจ ในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ  
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การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 
1 รอยละของครูผูสอนท่ีจัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 90  

2 
รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน 

80  

3 
รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

80  

4 
รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมงุมั่นต้ังใจใน
การเรียน 

80  

5 
รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ 
ดานอื่น ๆ 

70  

 
การค านวณ  
ก าหนดให  
N = จ านวนครูผูสอนท้ังหมด  
V = จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
W = จ านวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  
X = จ านวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
Y = จ านวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน  
Z = จ านวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
  

ร้อยละเฉล่ีย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
 
 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 75.00 

 

 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 
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จุดเด่น 
บุคลากรในภาควิชามีการน าส่ือการสอนต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
3. จ านวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  
4. จ านวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
5. จ านวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน  
6. จ านวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 
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3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
ค าอธิบาย  
ครูผูสอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผย
แพร  

การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป  
3. รอยละของครูผูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน 

การสอน  
4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรบั 

หรือเผยแพร  
  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

มีร้อยละ ไม่มีร้อยละ 

1 
รอยละของครูผูสอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ 

50  

2 รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 70  

3 
รอยละของครูผูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียน การสอน  

65  

4 
รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

0  

5 
รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

0  

 
การค านวณ  
ก าหนดให  
N = จ านวนครูผูสอนท้ังหมด  
V = จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
W = จ านวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป  
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X = จ านวนครูผูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน  

Y = จ านวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
Z = จ านวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 
 

ร้อยละเฉล่ีย =
𝟏𝟎𝟎(𝐕 + 𝐖 + 𝐗 + 𝐘 + 𝐙)

𝟓𝐍
 

 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 37.5 

 

 
 
 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
การอบรม พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จ านวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จ านวนครูผูสอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  
3. จ านวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป  
4. จ านวนครูผูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน  
5. จ านวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6. จ านวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ 

เผยแพร 
 

 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ก าลังพัฒนา 
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แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

ภาควิชา 
จ า

นว
นค

รู/
บุค

ลา
กร

ทั้ง
หม

ด 

จ านวนครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา (คน) 

กา
รฝ

ึกอ
บร

มว
ิชา

ชีพ
/ว

ิชา
ชีพ

แล
ะ

จร
รย

าบ
รร

ณ
วิช

าช
ีพ 

ร้อ
ยล

ะ 

รับ
ทุน

กา
รศ

ึกษ
า 

ทุน
วิจั

ยห
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
ีวิต

 

ร้อ
ยล

ะ 

ได้
รับ

กา
รป

ระ
กา

ศเ
กีย

รติ
คุณ

 

ร้อ
ยล

ะ 

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 11 - - - - - - - - - - 
รวม 11 - - - - - - - - - - 

ค าช้ีแจง ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรของแต่ละภาควิชา 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล                                                 

การพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ฝึกอบรมวิชาการ/

วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รับ
ทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยหรือ

งาน
สร้างสรรค์ 

ร่วม
โครงการ

แลกเปล่ียน
ครู 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ได้รับ
การ

ประกาศ
เกียรติ
คุณ 

สถานศึก
ษา/

หน่วยงา
นองค์กร 

สถาน
ประกอบการ 

1 นายมงคล  ดวงชาทม   - - - - - - 
2 นายสุนัย ศรีกุลบุตร - - - - - - 
3 นายวรากร ตัณทนะเทวินทร์ - - - - - - 
4 นางสาวพิกุล  ภูสีน้ า - - - - - - 
5 นางสาวชุติมา  สายสุด - - - - - - 
6 นางสาวติยากร ทองด้วง - - - - - - 
7 นายนิกร  ค าลุม - - - - - - 
8 นายนครินทร์  เมืองเหนือ - - - - - - 
9 นางสาวพัชรินทร์  ศรีทอง - - - - - - 
10 นายนันธวิทย์  สีค าแหง - - - - - - 
11 นายพลาทิพย์ อุทัยแพน - - - - - - 

รวม -    -  
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หมายเหตุ : 1. การพัฒนาครู   12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
ค าช้ีแจง แบบบันทึกข้อมูลจ านวนครูต่อนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

ระดับชั้นปี จ านวนครู 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

จ านวน
ครูที่จบ
ตรงหรือ
สัมพันธ์

กับ
รายวิชา
ที่สอน 

ร้อยละ
ของครูที่
จบตรง
หรือ

สัมพันธ์ 
ฯ 

ปวช1 ก่อสร้าง โยธา 2 47 23.5 2 100 
ปวช2 ก่อสร้าง โยธา 2 29 14.5 2 100 
ปวช3 ก่อสร้าง โยธา 2 37 18.5 2 100 
ปวส1 ก่อสร้าง โยธา 3 66 22 3 100 
ปวส2 ก่อสร้าง โยธา 2 52 26 2 100 
      
      
      

รวมทั้งหมด 11 231 231 11 100 
 

หมายเหตุ : จ านวนครูต่อนักเรียน*** ยอดนักเรียนนักศึกษาใช้ยอด ลงทะเบียน 2/2562 *** 
 

1. อุตสาหกรรม  ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 30 คน 
2. พานิชยกรรม ครู  1 คน ต่อ นักเรียน 40 คน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 
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3.2 ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีจะท าใหการบริหาร จัด
การศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีก าหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบ 
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้   

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
ค าอธิบาย  
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปและไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในการด าเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา  

การประเมิน  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 ภาควิชามีสวนรวมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา √  
2 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา √  
3 ภาควิชามีสวนรวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี √  
4 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ สถานศึกษา  √  
5 ภาควิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา √  

 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีการท าการประชุม การจัดการบริหาร แผนปฏิบัติประจ าปี การอบรม
การจัดท าแผนการพัฒนา สถานศึกษาอยู่เสมอ 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. การมีสวนรวมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของภาควิชา  
2. การมีสวนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
3. การมีสวนรวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป  
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

จัดการภาควิชา  
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา  
หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา/ภาควิชา  
ค าอธิบาย  
ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเปนส าหรับการบริหารสถานศึกษา มี

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ภาควิชา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการ ภาควิชา  

การประเมิน  
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเปนในการบริหารจัดภาควิชา  
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ  
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน 

การบริหารจัดการศึกษา  
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ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา √  
2 หัวหน้าภาควิชาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการดานตางๆ √  
3 หัวหน้าภาควิชามีการน าเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ √  
4 หัวหน้าภาควิชามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ √  

5 
หัวหน้าภาควิชามีการน าผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชใน การบริหารจัดการศึกษา ภาควิชา 

√  

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.  5  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 
ภาควิชา มีการจัดการระบบสารสนเทศ และการพัฒนาการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
และทางภาควิชา มีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และป้องกันอนัตรายจาก software อยู่เป็นประจ า 
จุดควรพัฒนา 
ผู้บริหาร น่าจะมีงบประมาณในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ทางภาควิชาเพื่อให้มีการจัดสรรการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอต่อระบบสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเปนในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา  
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาภาควิชา 
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เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

 
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม  

สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้  
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 

ค าอธิบาย  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให
สถานศึกษาและ สถานประกอบการน าไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
การประเมิน  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

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

 

 √ 
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2 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ  

          2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  

 √ 

3 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
           3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน  

3.2 ท าสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
          3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ  
          3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
 

 √ 

4 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
         4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ  
 

 √ 

5 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.1 การส าเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.2 การติดตามผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปในการจัดการ 
         อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 √ 

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น.....................ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา  
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา  
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ท้ัง 1,2,3,4,5  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3,4  4  ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3  3  ดี  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1  1  ก าลังพัฒนา 

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

การประเมิน  
   

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

 √ 

2 
ภาควิชามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและ ครูฝกในสถานประกอบการ 

 √ 

3 
ภาควิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย 
กวารอยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 

 √ 
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4 

ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร    
อยางเปนรูปธรรม 

√  

5 
ภาควิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
อยางตอเนื่อง 

 √ 

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 
จุดควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและ

หรือ ตางประเทศ  
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา  
3. จ านวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
4. จ านวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ท้ัง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  
6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับ เครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใช วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  

การประเมิน  
 

ท่ี 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 และจิตอาสาของ
สถานศึกษา  

√  

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น  
  ภาควิชา มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกิจกรรมชุมชน Fixit center  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  
จุดควรพัฒนา 
  สนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยการให้สถานศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสายงาน
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  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 
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 ด้านที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน  
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  

ค าอธิบาย  
ภาควิชาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม และ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอ 
ตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

√  

2 

ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

√  

3 
ภาควิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน  
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรโูรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด 

√  

4 
ภาควิชามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู้ 

√  

5 
ภาควิชามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

√  

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  ภาควิชาได้มีการจัดกิจกรรม Big cleaning day อยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
จุดควรพัฒนา 
   เนื่องจากพื้นท่ีมีจ ากัด ส่งผลต่ออาคารสถานท่ีจอดยานพาหนะ  
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ ส่ิง

อ านวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ  
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงกา
รเรียนร ูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด  

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ 
งานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู  

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรอื 
งานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
ค าอธิบาย  
ภาควิชามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้ง การ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชนส าหรับใหบริการ
ทาง การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา  

การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก  
     1.1 ระบบสงก าลัง  
     1.2 ระบบควบคุม  
     1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองาน
ฟารม  
     1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และ
ปลอดภัย  

√  

2 ภาควิชามีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใชเพียงพอตอความตองการ √  

3 
ภาควิชามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ภาควิชา 

√  

4 ภาควิชามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว √  
5 ภาควิชามีระบบรักษาความปลอดภัย  √  

 
 

 
ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
  ภาควิชามีการดูแล ซ่อมแซม บ ารุง ระบบ ประปา ไฟฟ้า อาคารสถานท่ี ตลอดจนเครือข่ายไร้สาย อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อใหเ้อื้อต่อการเรียน 
 
จุดควรพัฒนา 
  ควรมีการเพิ่ม การจัดการระบบระบายขยะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากจ านวนถังขยะไม่เพียงพอเพือ่รองรับขยะ
มูลฝอย   
ข้อเสนอแนะ 

 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในภาควิชา  
2. ระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใชเพียงพอตอความตองการ  
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในภาควิชาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัด 
   ขยะ ภายในภาควิชาท่ีสอดคลองกับบริบทของภาควิชา  
4. ระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 
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5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
ค าอธิบาย  
ภาควิชามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอส าหรับใหครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู  
การประเมิน  
 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริการหรือหอง
สมุดอยางตอเนื่อง 

√  

2 
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา  
คนควา ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

√  

3 
ภาควิชามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจ านวนหนังสือตอจ านวนผูเรียนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีก าหนด และมี ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

√  

4 
ภาควิชามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติ
ของผูใชบริการ 

√  

5 
ภาควิชามีแหลงเรียนรูหรือส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

 √ 

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

จุดเด่น 
ภาควิชามีศูนย์การสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดภาควิชา ท่ีพร้อมต่อการสืบค้น 
 
จุดควรพัฒนา 
เพิ่มจ านวนของหนังสือหลายรูปแบบ เพื่อความหลากหลายต่อการสืบค้นข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบขอมูล  
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด  
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และ ผูเรียน หรือผูสนใจ  
3. จ านวนหนังสือตอจ านวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง

เพียงพอ  
4. จ านวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
5. จ านวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด  
6. จ านวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
7. จ านวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
 
เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

 
 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา/ภาควิชา  

ค าอธิบาย  
ภาควิชามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากร
และ งบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  

 
 
 
 
 



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

การประเมิน  
    

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 ภาควิชามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน √  

2 
ภาควิชามีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใชขอมูล  

√  

3 ภาควิชาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใชงานภายในภาควิชา √  
4 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในภาควิชา √  
5 ภาควิชามีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกภาควิชา √  

 
 

ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
  นักศึกษาสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกครั้งท่ีเข้ามาในเขตพื้นท่ีของวิทยาลัย 
 
จุดควรพัฒนา 
  สนับสนุนให้เพิ่มคุณภาพความเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีท่ีมีผู้เช่ือมอินเทอร์เน็ตเยอะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

การตรวจสอบขอมูล  
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และ ใชขอมูล  
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใชงานภายในสถานศึกษา  
4. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
5. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมโยง เขากับเครือขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูล ท่ี 
เปนส่ือประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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  ก าลังพัฒนา 

 
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

ค าอธิบาย  
ภาควิชาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดเต็มศักยภาพ  
การประเมิน  
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

เทียบกับ จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การค านวณ 

 ร้อยละ =
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอน

จ านวนห้องเรียน หอ้งปฏิบตัิการทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
 x 100 

 
 
ความส าเร็จ  ภาพรวมของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 68.42 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 
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จุดเด่น 
  ห้องเรียนโดยรวมทั้งหมดของภาควิชา มีเครือข่ายระบบสารสนเทศไร้สายเกือบทุกพื้นท่ี 
จุดควรพัฒนา 
  เพิ่มความเร็วของระบบไร้สายข้ึนเล็กน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การตรวจสอบขอมูล  

1. จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 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 ก าลังพัฒนา 
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ด้านท่ี 6    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบไป
ด้วยประเด็นการประเมินดังนี ้
        6.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา 
ค าอธิบาย 
 ภาควิชาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดัวยการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

 

ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา 

 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

ภาควิชามีการเข้าร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

√  

2 ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา √  

3 
.ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

√  

4 
ภาควิชาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
ภาควิชา 

√  

5 
ภาควิชาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา 

√  

 
ความส าเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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จุดเด่น 
  ทางภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้ท าการบันทึกข้อมูลงานการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาฯตาม
หลักการของทางงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในภาควิชาฯ 
 
จุดควรพัฒนา 
  จัดท าแผนงานประจ าปี/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 
ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน 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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  สรุปผลการด าเนินงานของภาควชิาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
          วิธีด าเนินการ            
            สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจาก

การพัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ประกอบ  ดวย การดูแลและ แนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท า และศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 
                    ผลการด าเนินงาน                           
                         1. ภาควิชามีผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม 
มีความเปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูน า กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทย เห็นคา การพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                   2. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
                   3. ภาควิชาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการน าไปใชประโยชน
จริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด และระดับภาค  
                          จุดเด่น  
                          สถาบันมีการสนับสนุน ส่งเสริมการแนะแนวให้ผู้เรียนศึกษาต่อจนถึงระดับการศึกษาท่ีสูง เพื่อ
หน้าท่ีการงานท่ีดีหลังการส าเร็จการศึกษา 
                   จุดด้อยต้องพัฒนา    
                            ลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักศึกษา และปัญหาการว่างงานหลังส าเร็จการศึกษา 
                  
                   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
                    วิธีด าเนินการ                       
                        ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น 
                    ผลการด าเนินงาน                           
                1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
                2. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรมูีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  คานิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรมูีการก าหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education 
                4. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดการใชส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัด การเรียนรท่ีูเหมาะสม และน ามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                5. ครูผู้สอนในภาควิชามีแผนการจัดการเรียนรมูีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
                          จุดเด่น 
                   ภาควิชา มีการจัดท าแผนการเรียนการสอน ส่ือการสอน และงานวิจัยอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนา  

                  
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
                     จัดอบรมการท าวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ด้านที่ 3ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา/ภาควิชา           
                    วิธีด าเนินการ            
                         ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหน้าภาควิชา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปหรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปและไดรับ ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในการด าเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาควิชา และใช
นวัตกรรมในการบริหารจัดการภาควิชา              
                   ผลการด าเนินงาน       
                   1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
                   2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                   3 .รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                   4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง เรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
                   5.รอยละของครูผูสอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้ 
                          จุดเด่น 
                    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการด าเนินงานโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ประจ าปี 
                   จุดด้อยต้องพัฒนา    
                   การติดตาม การตรวจสอบการด าเนินโครงการ กิจตามวันท่ีก าหนด 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



  

    KTP                                 Quality  Assurance and Education Standard Section 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
                    วิธีด าเนินการ            
                          สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  
                    ผลการด าเนินงาน                           
                    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.ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
 
                          จุดเด่น 
                    ภาควิชา มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกิจกรรมชุมชน Fixit center  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

  
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
                    เขตพื้นท่ี ท่ีมีศูนย์การส่งเสริมการพัฒนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 
                    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
        วิธีด าเนินการ            
           ภาควิชาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

 
                    ผลการด าเนินงาน                           
                   1.  ภาควิชามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพ
แวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู้ 
                   2. ภาควิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
                   3. ภาควิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
ก าหนด 
                   4. ภาควิชามีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ       
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู้  
                   5. ภาควิชามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการ เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 
                          จุดเด่น 
                    ภาควิชามีจ านวนห้องเรียน ทฤษฎี และปฏิบัติเพียงพอต่อการเรียนการสอน                                            

                   
                    จุดด้อยต้องพัฒนา    
                    
                   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน                       
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ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา 
 ข้าพเจ้าได้ท าการเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา  และได้รวบรวมผล  ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการในภาควิชาเป็นที่ถูกต้องแล้ว  ดังรายละเอียดท่ีได้น าเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ลงช่ือ  ........................................................ 
                  ( นายมงคล  ดวงชาทม ) 
                             หัวหน้าภาควิชา  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ลงช่ือ  ........................................................ 
                    ( นายกรณ์ จันทรโสภณ ) 
                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ลงช่ือ  ........................................................ 

                     ( นายปริญญา สมมิตร ) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 
 


