รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2553

………………………………………………………………………..

แผนกวิชา.....................................................
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
แผนกวิชา
ฝายวิชาการ
……………….
ที่
/255
วันที่
…………………………………………………..
เรื่อง รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล (Self-Assessment Report : SAR
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
ตามที่วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหบุคลากรดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการ
ประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ประจําปการศึกษา
2553 นั้น ขาพเจาไดดาํ เนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามกระบวนการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในตลอดปการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้ง 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชีใ้ นสวนทีเ่ กีย่ วของ
เรียบรอยแลว จึงขอสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ใหกับ แผนก
วิชา……………..และ วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

(……………………………………………)
………………………………………
เรียน เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
1. เพื่อโปรดทราบ
2. ……………………………………………………….
………………………………..
(………………………………)
หัวหนาแผนกวิชา…………………………..

เรียน เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
1. เพื่อโปรดทราบ
2. ……………………………………………………….
………………………………..
(นางเพ็ญศรี นกวิเชียร)
ครูชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
เรียน เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
1. เพื่อโปรดทราบ
2. ……………………………………………………….
………………………………..
(นายยุทธพงษ แกวพามา)
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
……………………./……………./……………….
ความเห็นผูอํานวยการ
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………..
(นายบุญฤทธิ์ สงศรี)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
……………………./……………./……………….

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไวในมาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการ
ประเมินภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปนระบบที่
สรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมตองการ
เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ( Self Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2553 เลมนี้ ขาพเจาไดจัดทําขึน้ เพือ่ รายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ เพือ่ เปนการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินคุณภาพภายใน ไปปรับปรุงพัฒนาในแตละตัว
บงชี้ใหมีคุณภาพมากยิ่ง ๆ ขึน้ อันจะสงผลตอคุณภาพการประกันของแผนกวิชาและของสถานศึกษาตอไป

…………………………………………
(………………………………………….)

สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูรับการประเมิน
บทที่ 2 สภาพการดําเนินงาน
2.1 แนวปฏิบัติทนี่ าํ ไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา
2.2 การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจําป
2.4 ปฎิทินหรือแผนการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา
บทที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้และผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต
ตารางสรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน
ตารางสรุปผลการประเมินแตละมาตรฐานและคาเฉลี่ยรวม
จุดเดนและจุดที่แผนกวิชาควรพัฒนา
แนวทางพัฒนาแผนกในอนาคตและสิ่งที่ตอ งการชวยเหลือ
บันทึกขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูตรวจคุณภาพในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะของผูประเมินโดยตนสังกัด ในปการศึกษา 2553
ภาคผนวก

ข

คําชี้แจง
1. การรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคลของบุคลากรสายงานสอน ใชเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ กําหนดใชตั้งแต
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
2. กําหนดการสงรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 สงที่หัวหนาแผนก
วิชา หากตัวบงชี้ใดมีขอมูลเพิ่มเติม (เนื่องจากกําหนดสงยังไมสิ้นสุดปการศึกษา) ใหแจงผานหัวหนา
แผนกวิชาเพื่อแกไขขอมูลระดับแผนกวิชา และหัวหนาแผนกวิชาตองแจงตอหัวหนางานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ตลอดปการศึกษา หมายรวมถึง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 (เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2553 – 30 เม.ย. 2554)
4. ตัวบงชี้ที่ไมระบุขอกําหนดพิเศษ หมายถึง ตองตอบตัวบงชี้นั้นทุกคน
5. ใหทําการสรุปผลการประเมินระดับบุคคลของบุคลากรสายงานสอนตามตัวบงชี้โดยใชเกณฑการตัดสิน
ระดับตัวบงชี้เปนเกณฑเพื่อทราบผลการประเมินและนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนา อันจะเปนการตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอผลการประเมินระดับแผนกวิชาและระดับสถานศึกษาตอไป

บทที่ 1
ประวัติสวนตัว

บทที่ 1 ประวัติสวนตัว
1. ขอมูลสวนตัวของผูรบั การประเมิน
พ.ศ. .
.
ชื่อ-นามสกุล ………………………………….เกิดวันที่…….เดือน
ป สัญชาติ. ไทย เชื้อชาติ. ไทย ศาสนา.
อายุราชการ .
ป
อายุ .
ตําแหนง .
. เลขที่ตําแหนง .
…...แผนกวิชา………………………………….
สถานศึกษา.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
สังกัด. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ . หมูที่ . ,……..ตําบล . ……… อําเภอ. ……………….
.
.
จังหวัด .
. รหัสไปรษณีย .
2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.

คุณวุฒิที่ไดรับ

\

3. ประวัติการรับราชการ
วัน เดือน ป

ตําแหนง / วิทยฐานะ

ขั้นเงินเดือน
ระดับ/ อันดับ
ขั้น (บาท )

4. หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จากวิทยาลัยตามโครงสรางการบริหารงาน
4.1 ……………………………………………….
4.2 ………………………………………………
4.3 ………………………………………………
5. หนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5.1 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น …………..หอง ………………….. สาขาวิชา………………
5.2 ………………………………………………………………………………………
5.3 ……………………………………………………………………………………….
6. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ไดรบั /ครูที่ปรึกษาโครงงาน/โครงการ/ฝกซอมทักษะ
6.1 ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
6.2 ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
7. การจัดการเรียนการสอน
7.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคเรียนที่ 1/2553

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา

ระดับชั้น / สาขาวิชา

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห

ภาคเรียนที่ 2/2553

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา

ระดับชั้น / สาขาวิชา

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห

รวม

บทที่ 2
สภาพการดําเนินงาน

บทที่ 2 สภาพการดําเนินงาน
1. แนวปฏิบตั ิที่ใชไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา
ในการดําเนินการไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและ
กลยุทธ ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและ
ประมง

กลยุทธ
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชใน
งานอาชีพได
 พัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
 พัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ุ ลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถาน
 พัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะในการวางแผน
ธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน

เปาหมายการพัฒนา
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ
 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
หรือชุมชน
 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริม
ใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของผูสอน
 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
คนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานการศึกษาในงานที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้ง
ในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระดับคุณภาพและการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
 พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
 มีครุภัณฑและอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และเพียงพอ

เปาหมายการพัฒนา
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กลยุทธ
 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
 จัดบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
สงเสริมและใหความรูดานการปองกันยาเสพติด
 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ
 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสงั คม
 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน
สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับแผนบริการวิชาชีพที่กําหนด
5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 จัดการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6. ดานภาวะผูน ําและการจัดการ

 ใชภาวะผูนาํ และการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการ
ผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงาน หรือ บุคคลภายนอก ใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
 จัดระบบดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

เปาหมายการพัฒนา

7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธ
 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม
 จัดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

2. การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสรางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้
SAR สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
( จํานวน 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ )

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
( จํานวน 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ )

SAR แผนกวิชา ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 , 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 , 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45

6. ปฏิทินหรือSAR
แผนการปฏิ
บตั ิงานตลอดปนกตนเองระดั
ารศึกษา 2553
รายงานการประเมิ
บบุคคลของบุคลากรสายการสอน
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 , 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

3. ปฏิทินหรือแผนการปฏิบตั ิงานตลอดปการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1/2553
ขอ

รายการ

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

สงแผนการจัดการเรียนรู
เปดภาคเรียนที่ 1/2553
ปฏิบัติงานสอนตามแผนงานฝายวิชาการ
จัดทําสื่อการสอน/นวัตกรรม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
รวบรวมขอมูล จัดสง SAR
ใหหัวหนาแผนกวิชา และ รายงานมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับตนเอง

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2 / 2553
ขอ

รายการ

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

สงแผนการจัดการเรียนรู
เปดภาคเรียนที่ 2/2553
ปฏิบัติงานสอนตามแผนงานฝายวิชาการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
แผนกวิชาสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รวบรวมขอมูล จัดสง SAR
ใหหัวหนาแผนกวิชา และ รายงาน
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับตนเอง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมาย
เหตุ

บทที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้

บทที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชัน้ ป
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาทราบดีวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษามีความสําคัญตอสถานภาพการเปน
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่ได
กําหนดเกณฑไว คือ เกณฑการพนสภาพ ปวช. 1 เกรดเฉลี่ย 1.50 ปวช. 2 เกรดเฉลี่ย 1.75 ปวช. 3 เกรดเฉลี่ย
2.00 ปวส. 1 เกรดเฉลี่ย 1.75 ปวส. 2 เกรดเฉลี่ย 2.00
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดมกี ารวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาที่สอนอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป รายวิชาทีข่ าพเจาสอน
ขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ (ทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรง
กับรายการที่ไดดําเนินการ)
 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (รายวิชา/ภาคเรียน)……………………………
 จัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมทักษะการคิดและใชกระบวนการกลุม
 จัดทํา/จัดหาสื่อการสอน/ใบความรู/ใบงาน
 ใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมผลงาน
 ประเมินผลตามสภาพจริง
 สอนซอมเสริมใหกับผูเรียนที่มีปญหาในดานการเรียน
 มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด และรายงานพฤติกรรม
ตอครูที่ปรึกษา ฝายวิชาการ ประสานความรวมมือในการแกปญหา
 …………………………………………………………………………………………

หนาที่ครูที่ปรึกษา
 ขาพเจาเปนครูที่ปรึกษาผูเรียน ระดับชั้น/สาขา ………………......…………………
 ไดดําเนินการแจงใหผูเรียนในที่ปรึกษาทราบถึง เกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
ระดับชั้น และติดตามผลการเรียนการผูเรียน กรณีที่ไปไมผานเกณฑ ไดใหคําแนะนําดานการเรียนใหมีความ
กระตือรือรน และรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดมีระบบการดูแลผูเรียนในที่ปรึกษาอยางใกลชิด และพยายามพัฒนาผูเรียนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ สงผลใหตัวบงชีน้ มี้ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้น
ป ดังนี้
1. ขอมูลผูเรียนในที่ปรึกษา จํานวน ..… คน มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ ….….. คน คิดเปนรอยละ ……...
2. ขอมูลในรายวิชาที่สอน จํานวน ……คน มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ ….….. คน คิดเปนรอยละ ……..
1. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ในรายวิชาทีส่ อน
1.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ที่

รายวิชาที่สอน

รวม

ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

4

ระดับคะแนน/จํานวนผูเรียน (คน)
รอย
ผ
า
น
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร มส.
ละ

1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
ที่ รายวิชาที่สอน

ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

4

ระดับคะแนน/จํานวนผูเรียน (คน)
รอย
ผ
า
น
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร มส.
ละ

รวม
รวมทั้งปการศึกษา
หมายเหตุ เกณฑการพนสภาพ ปวช. 1 เกรดเฉลี่ย 1.50 ปวช. 2 เกรดเฉลี่ย 1.75 ปวช. 3 เกรดเฉลีย่ 2.00
ปวส. 1 เกรดเฉลี่ย 1.75 และ ปวส. 2 เกรดเฉลี่ย 2.00
2. ขอมูลตามนักศึกษาในทีป่ รึกษา คิดตามเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปการศึกษา

ระดับ

สาขาวิชา

หอง

จํานวนผูเรียน
ที่เขารับการ
ประเมินผลการ
เรียน (คน)

จํานวนผูเรียน
ที่ผานเกณฑ
การประเมิน
ผล (คน)

รอยละของ
ผูเรียนที่ผาน
เกณฑการ
ประเมิน(คน)

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเรียนที่เขารับการประเมินผลการเรียน นับเฉพาะผูที่มีผลการเรียนครบ 2 ภาคเรียน
2. เกณฑผานระดับชั้นป
ปวช. 1 = 1.50 ขึ้นไป ปวช. 2 = 1.75 ขึ้นไป ปวช. 3 = 1.90 ขึ้นไป
ปวส. 1 = 1.75 ขึ้นไป ปวส. 2 = 1.90 ขึ้นไป

หมายเหตุ

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสามารถนํามา
ประยุกตใชในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใชแกปญหา
ในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ
ขอมูลความตระหนัก
จากการที่สถานศึกษาไดมีนโยบายใหครูผูสอนทุกคนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาได
จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน โครงการวิชาชีพ โดยนําความรูในรายวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการแกปญ
 หาอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ ขาพเจา
ไดปฏิบัติตามโดยการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดมกี ารวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหสามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ ดังนี้
 ขาพเจาจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดคํานวณ ใหนกั ศึกษาไดฝกปฏิบตั ิจริง เชนการ
ทําโครงงาน โครงการวิชาชีพ การสอดแทรกคณิตศาสตรในบทเรียน และ…………………………………

 สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาทําวิจัยอยางงายในรายวิชาที่สอน
 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดมีความตระหนัก ความพยายาม และไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนที่เนนใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจและสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได จํานวน ……. คน จากผูเรียนทั้งหมด …….คน คิดเปนรอยละ …….
จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ……………….
ขอมูลที่ตองจัดเก็บในระดับบุคคล
คําชี้แจง กรอกขอมูลรายวิชาที่สอนแยกเปนรายหองที่มีการนําหลักการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใช
วิชา

รวม

ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

จํานวนผูเรียน
ที่จัดทํา
ผลงาน

รอยละของ
ผลการ
ผูเรียน
ประเมิน
ที่จัดทําผลงาน

หมายเหตุ

ชื่อผลงานและรายชื่อผูเรียนที่จัดทําผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/โครงงาน หรือโครงการวิชาชีพ
ชื่อผลงาน

คณะผูจัดทํา

หมายเหตุ ()
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาทราบวาทักษะการสื่อสารมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
โดยไดกําหนดใหมีการประเมินทักษะการสื่อสารของผูเรียนทุกคนและประเมินทักษะพืน้ ฐานที่จาํ เปนของ
ผูสําเร็จการศึกษาในดานการใชภาษา
…………………………………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดสงเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหแกผูเรียน ดังนี้
 สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาไทยอยางถูกตองในวิชาที่สอน ทั้งดานการพูด การอานและการ
เขียน
 สงเสริมการเรียนรูว ิชาภาษาอังกฤษ โดยการใหผูเรียนไดเรียนรูคาํ ศัพทภาษาอังกฤษที่เกีย่ วของ
ในบทเรียน
 ………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
ครูที่ปรึกษาขอขอมูลผลการเรียนของผูเรียนในที่ปรึกษาจากครูผูสอนวิชาภาษาไทยและครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษเปนผูสรุประดับทักษะการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ของผูเรียนในที่ปรึกษาระดับชั้น/สาขางาน……………………………….)

จํานวนผูเรียนในที่ปรึกษา
ทั้งหมด (คน)

มีผลการเรียนวิชา
มีผลการเรียนวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เกรดระดับ 2 ขึ้นไป (คน) เกรดระดับ 2 ขึ้นไป (คน)
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
1
2

คิดเปนรอยละ
รวม
รอยละของผูเรียนที่ผาน
ทั้ง 2 รายวิชา
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัตงิ านวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมคี วามรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาคนควา เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
…………………………………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีทจี่ ําเปนในการศึกษาคนควา
และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนี้
 สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูทางอินเทอรเน็ต
 การใชเทคโนโลยีดานการผลิต เชน ……………………………………………………………
 การใชเครื่องมือปฏิบัติงาน เชน…………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม โดยมีขอ มูลนักเรียน นักศึกษาที่สอนดังนี้
ขอมูลการมอบหมายงานศึกษาคนควาดวยเทคโนโลยีในรายวิชาที่สอน ปการศึกษา 2553

รายวิชาที่สอน

รวมตลอดปการศึกษา

ระดับชั้น/
สาขา

จํานวนผูเรียน
(คน)

ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการ
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพแตละสาขาวิชา(คน)
ดานการใช
คอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา

การใช
เทคโนโลยี
ดานการผลิต

การใช
เครื่องมือ
ปฏิบัติงาน

เฉลี่ย

รอย
ละ

เกณฑการประเมิน รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที่ เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา หนาที่ที่สําคัญของครูคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ขาพเจาจึงไดสอนและพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานวิชาความรูและดานคุณธรรม จริยธรรมควบคูกันไปเสมอ
…………………………………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและเปนพลเมืองที่ดขี องประเทศชาติ ดังนี้
 สนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 กําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา โดยคิดเปนรอยละ
20 ของคะแนนเต็ม
 ใหผูเรียนในที่ปรึกษารวมโครงการ “เสริมสรางวินัยใสใจกฎจราจร”
 มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด เพือ่ ใหหางไกลจากยาเสพติด
 ทําหนาทีค่ รูที่ปรึกษาและพบผูเรียนในที่ปรึกษาทุกวันตอนเชาหลังเลิกแถว เพื่อใหการอบรม
และดูแลผูเรียนอยางใกลชิด
 ………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยมีขอมูลผูเรียนในที่ปรึกษาและผูเรียนที่
สอนดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (ขอมูลจากคะแนน) ของ
ผูเรียนในรายวิชาที่สอน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (20 คะแนน) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553

รายวิชาที่สอน

ระดับชั้น/สาขา

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

รายการประเมิน (คน)
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม

มีมนุษย
สัมพันธ

มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม

เฉลี่ย

รอยละ

สรุป เฉลี่ย
หมายเหตุ (เกณฑผานการประเมิน ผูเรียนตองมีผลคะแนนไมต่ํากวา 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (20 คะแนน) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553

รายวิชาที่สอน

ระดับชั้น/สาขา

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

รายการประเมิน (คน)
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม

มีมนุษย
สัมพันธ

มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม

เฉลี่ย

รอยละ

รวม
สรุป
รวมตลอดปการศึกษา

2. ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียนในที่ปรึกษาป
การศึกษา 2553
รายการประเมิน (คน)
ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สรุป

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

มีคุณธรรม
จริยธรรม
และคานิยมที่
ดีงาม

มีมนุษย
สัมพันธ

มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม

เฉลี่ย

รอยละ

หมายเหตุ การประเมิน ใชขอมูลเชิงประจักษจากครูผสู อน
1.1 ประเมินผูเรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม พิจารณาจากพฤติกรรม
การเขาเรียน การเขารวมกิจกรรมที่ผูสอนกําหนด
1.2 ประเมินผูเรียนที่มมี นุษยสัมพันธ พิจารณาจากพฤติกรรม สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
1.3 ประเมินผูเรียนที่มบี ุคลิกภาพที่เหมาะสม พิจารณาจากพฤติกรรม การแตงกาย
สามารถเปนผูนําและผูตามได มีความสนใจใฝรูในวิชาทีส่ อน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
นอยกวารอยละ 60
ปรับปรุง
1. ผลการประเมินผูเรียนที่สอนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เฉลี่ย
รอยละ ……………. มีผลการประเมินในระดับ ………………
2. ผลการประเมินผูเรียนในที่ปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เฉลี่ย
รอยละ …………….มีผลการประเมินในระดับ ………………
ดี
พอใช
ปรับปรุง (ผลการประเมินผูเรียนในที่ปรึกษา)
ผลการประเมิน
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดใหความสําคัญกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เพื่อใหผูเรียน
นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดแี ละสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดได
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดมีระบบการดูแลและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษา ดังนี้
 พบผูเรียนในทีป่ รึกษาชวงหลังเขาแถวฯ เพื่อดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียน
 พบผูเรียนในทีป่ รึกษาในชัว่ โมงโฮมรูม เพื่อใหคําปรึกษาดานตางๆ
 กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เปนการเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพ
 สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามที่วทิ ยาลัยฯ กําหนด
 ประสานกับครูผูสอนในรายวิชาที่ผูเรียนในที่ปรึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม (ติด 0/ขร)
 จัดทําแบบบันทึกติดตามการเขาชั้นเรียนของผูเรียนในที่ปรึกษา เพื่อปองกันการขาดเรียนเกิน
กําหนด
 ติดตอกับผูปกครอง กรณีที่ผูเรียนไมเขาชัน้ เรียน/มีปญหาเรื่องความประพฤติ/ขาดเรียนฯ
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีขอมูลผูเรียนในที่ปรึกษาดังนี้

ที่

ระดับชั้น/สาขางาน

จํานวนผูเรียน
แรกเขา
(ปวช.1/ปวส.1)

จํานวนผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษา/
ผูเรียนอยูใ นปจจุบัน

รอยละผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา/
ผูเรียนอยูใ นปจจุบัน

หมายเหตุ 1. ครูที่ปรึกษาระดับ ปวช.3 /ปวส. 2 เทียบจํานวนแรกเขากับจํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
2. ครูที่ปรึกษาที่ไมใชระดับ ปวช.3/ปวส. 2 เทียบจํานวนแรกเขากับจํานวนผูเรียนปจจุบัน
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทีผ่ านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดสงเสริมและกํากับดูแลใหนักเรียนในที่ปรึกษาเขาสอบมาตรฐานวิชาชีพตามที่แผนกวิชา
จัดขึ้นทุกคน
…………………………………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดสงเสริมพัฒนานักเรียน เพื่อใหสามารถสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
 กํากับดูแลใหนักเรียนทุกคนเขาสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดจัดทํา/เขารวมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
 สงเสริมใหนักเรียนไดจดั ทําโครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดใชทักษะวิชาชีพในกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมตาม
โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน โครงการ Fix it center เปนตน
 …………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถสอบผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอมูลนักเรียนในที่ปรึกษาดังนี้
แบบสรุปขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(บันทึกเฉพาะผูสอนที่เปนครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 )
ระดับชั้น

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(คน)
ทั้งหมด

ผาน

ไมผาน

ปวช. 3
ปวส. 2
เกณฑการประเมิน รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

ประเมินผาน
รอยละ

ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 10 แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป
(ตอบเฉพาะหัวหนางานแนะแนวฯ/ครูที่ปรึกษาที่นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา ปวช.3 และปวส. 2 ใน
ปที่ผานมา)

ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การ
ศึกษา
(คน)

ประกอบ
ทํางานใน
ศึกษา
อาชีพ
สถาน
ตอ
รวม
ติดตอได
อิสระ
ประกอบการ
(คน)
(คน)
รอย
รอย
รอย
คน
คน
คน
ละ
ละ
ละ

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 59
พอใช
รอยละ 50-59
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 50
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

รอย
ละ

ตัวบงชี้ที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
(ตอบเฉพาะหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/หัวหนาแผนกวิชา)

ที่

สาขางาน

จํานวนผู
ทํางาน
ในสถาน
ประกอบ
การ

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
จํานวนผูทํา
งานที่ไดรับ
การประเมิน

ความรู
ความสามารถ
ทางวิชาการตาม
ลักษณะงาน

ความรู
ความสามารถ
พื้นฐานที่
จําเปน

คุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
4.00-5.00
พอใช 3.50-3.99
ปรับปรุง 1.00-3.49
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ระดับความ
พึงพอใจ
เฉลี่ยโดย
ภาพรวม

ขอกําหนดที่ 1.9 ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
(ไมประเมินในระดับบุคคล ตอบเฉพาะผูเกี่ยวของ เชน หัวหนางานแนะแนวฯ /งานการคา/ผูสอนวิชา
โครงการวิชาชีพ/ครูที่ปรึกษาโครงการหารายไดระหวางเรียน)
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาเห็นความสําคัญของการวางแผนธุรกิจและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน จึงไดจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน
ขอมูลความพยายาม
แนะนํานักเรียนในที่ปรึกษาเขารวมโครงการเขียนแผนธุรกิจ ที่วิทยาลัยฯไดจัดขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานวิชาชีพที่เนนการวางแผนประกอบอาชีพ
สอนดวยการปฎิบัติ ใหนกั เรียนสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
สงเสริมใหนกั เรียนจัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน โดยนําความรูที่ไดรับจากการเรียน
ในวิชาชีพมาประยุกตทําโครงการ
 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..






ขอมูลความสําเร็จ
จํานวนผูเรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน แยกตาม
สาขาวิชา ไดดงั นี้
จํานวนผูเรียน (คน)
ระดับ
ชั้น

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน เขียน
ผูเรียน แผน
ทั้งหมด ได

รอย
ละ

ประกอบ
อาชีพ
ตามแผน

รอย
ละ

มีรายได
ระหวาง
เรียน

รอยละ

ผลการ
ประเมิน
รอยละ
(ดี/พอใช/
ปรับปรุง)

ผลการดําเนินงานพบวา ผูเรียนสามารรถวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียนรอยละ ............
มีผลการประเมินผาน ในระดับ .......................
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี มากกวารอยละ 60
พอใช รอยละ50-60
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 50
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานหรือชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมีผลการประเมินในระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา)
การเก็บขอมูล
1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในสาขาวิชาตลอดหลักสูตร รวม…………….วิชา แยกเปน
ปวช จํานวน..........วิชา ปวส. จํานวน..........วิชา
2. จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ จํานวน................วิชา
3. รอยละของรายวิชาที่มกี ารพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ รอยละ.................
หมายเหตุ หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียนที่
สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี มีรายวิชาทีม่ ีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ มากกวารอยละ 75
พอใช มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ รอยละ 60-75
ปรับปรุง มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ ต่ํากวารอยละ 60
หรือไมปฏิบัติ ปฏิบัติขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน
สมรรถนะอาชีพ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดสนองนโยบายของสถานศึกษาที่ใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ฐาน
สมรรถนะ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ตามแนวทางการปฎิรูป
การศึกษา มีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ และใหจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
 เขียนแผนการจัดการเรียนแบบบูรณาการ โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาบูรณาการใน
รายวิชาตางๆ
 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการบันทึกหลังการสอน
 ไดรับการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนจากคณะกรรมการนิเทศการสอนของ
สถานศึกษา
 มีการนําผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนและการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู
 มีแฟมสะสมผลงานของผูเรียน
 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..
ขอมูลความสําเร็จ
ขาพเจาไดจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการฯ จํานวน …….รายวิชา จากจํานวนวิชาทั้งหมด
……………รายวิชา คิดเปนรอยละ …………ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูใ นเกณฑ………………

ขอมูลที่ตองจัดเก็บในระดับบุคคล
การเก็บขอมูล
1. รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ……………วิชา ภาคเรียนที่ 2 จํานวน ……….วิชา รวม …….. วิชา
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ……… วิชา ภาคเรียนที่ 2 จํานวน ……….. วิชา รวม ……….. วิชา
3. รอยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพตลอดป …
4. แฟมสะสมผลงานของผูเรียน
หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ คือ
1. ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
3. มีการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน
4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 75
พอใช รอยละ 60-75
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดตระหนักถึงนโยบายการจัดทําแผนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการฝกทักษะ
วิชาชีพและสงเสริมประสบการณจริงอยางหลากหลาย และสงเสริมใหผูเรียนจัดทําโครงการวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดดําเนินการดังนี้
 มีการวางแผนจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะอาชีพ
โดยขาพเจาไดวางแผนการสอนแบบตางๆ ไดแก
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 ในรายวิชาที่สอน มีการสงเสริมใหผูเรียนทําโครงการวิชาชีพทางการเกษตร/สาขาที่เรียน ไดแก
โครงการ …………………………………………………………. ระดับชั้น ……….สาขา…………………
โครงการ …………………………………………………………. ระดับชั้น ……….สาขา…………………
ขอมูลความสําเร็จ
ขาพเจาไดมกี ารวางแผนจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ จํานวน ………รายวิชา จากจํานวนวิชาทั้งหมด ……………รายวิชา คิดเปนรอยละ …………..
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการฝกทักษะอาชีพ จํานวน ………
รายวิชา จากจํานวนวิชาทั้งหมด ……………รายวิชา คิดเปนรอยละ …………………….
ในรายวิชาที่สอน มีการสงเสริมใหผูเรียนทําโครงการวิชาชีพทางการเกษตร จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ……………… ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายวิชาที่สอนใน ปการศึกษา 2553

รายวิชา

ระดับ
ชั้น

สาขาวิชา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
(คน)

จํานวนผูเรียน
ที่ทํา
โครงการฯ
(คน)

การจัดการเรียนรู (ทําเครื่องหมาย /)
รอย
ละ

มีการ
วางแผน

มีการจัดการ
เรียนการ
สอนเนน
ผูเรียนสําคัญ

มีการสงเสริม
ใหทํา
โครงการฯ

รวมทุกชั้น

เกณฑการประเมิน
สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตามสมรรถนะอาชีพ โดยตองมี
ขอกําหนดดังนี้
1. มีการวางแผนการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ
2. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพตามแผนที่
กําหนด
3. มีการสงเสริมใหผูเรียนจัดทําโครงการวิชาชีพทางเกษตร
เกณฑการประเมิน
ดี มีขอมูลประกอบการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ขอ 1-3 และมีผูเรียนที่จัดทําโครงการวิชาชีพทางการเกษตร
มากกวารอยละ 60
พอใช มีขอ มูลประกอบการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ขอ 1-3 และมีผูเรียนที่จัดทําโครงการวิชาชีพทาง
การเกษตร รอยละ 30-60
ปรับปรุง มีขอมูลประกอบการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ขอ 1-3 และมีผเู รียนที่จดั ทําโครงการวิชาชีพทาง
การเกษตร นอยกวารอยละ 30

ผลการประเมิน  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาระลึกอยูเสมอวา หนาที่หลักของครูคือการสอนและจะตองทําการสอนใหดีที่สุด เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ
ขาพเจา ดังนี้
 ขาพเจาไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและจัดสงใหแผนกวิชา และฝายวิชาการตามกําหนด ได
เตรียมความพรอมในเรื่องของการสอน การจัดหาสื่อประกอบการสอน และเตรียมความพรอมในวิธีการ
ถายทอดความรูใหแกผูเรียน
 เขาสอนตรงเวลาและออกจากหองสอนตรงเวลา
 สอนตรงตามประเด็นของเนื้อหาวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางครบถวนตามโครงสรางของ
หลักสูตร
 มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงครายวิชา ใชการประเมินตามสภาพจริง และมีความ
ยุติธรรม
 จัดบรรยากาศที่เปนมิตรกับผูเรียน และใหความชวยเหลือเอาใจใสตอผูเรียนอยางทั่วถึงและ
เสมอภาค
 มีการประเมินผลการสอน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองอยูเสมอ
 ………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………….
ขอมูลความสําเร็จ
ขาพเจาไดทําการสอนทั้งหมด จํานวน ……………รายวิชา มีการประเมินความพึงพอใจจํานวน
……………….วิชา มีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย …………… จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยู
ในเกณฑ ……………………..

ขอมูลที่ตองจัดเก็บในระดับบุคคล
(คณะกรรมการประจําตัวบงชี้เปนผูดําเนินการเก็บขอมูล สรุปผล และแจงใหครูผูสอนทราบ)
ที่

วิชา

x

S.D

เฉลี่ยรวมทุกวิชา
หมายเหตุ

ใชแบบประเมินการสอนจากงานวิจยั ฯ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
4.00-5.00
พอใช
3.50-3.99
ปรับปรุง
1.00-3.49

ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
(ไมมีการประเมินระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา กรณีที่มีการจัดซื้อใหบันทึกในตาราง)
1. รายการงบประมาณ แผนกวิชา ……………………………. เปนเงิน ……………………บาท
1.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
รายวิชา

ระดับชั้น/สาขา

วัสดุฝก/อุปกรณที่
จัดซื้อ
(ระบุรายการจัดซื้อ)

รวม

งบประมาณทีใ่ ช (บาท)
สถานศึกษา สวนตัว

1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
รายวิชา

ระดับชั้น/สาขา

วัสดุฝก/อุปกรณที่
จัดซื้อ

งบประมาณทีใ่ ช (บาท)
สถานศึกษา สวนตัว

(ระบุรายการจัดซื้อ)

หมายเหตุ

รวม
รวมตลอดปการศึกษา
งบดําเนินการทั้งหมด (ยกเวนงบลงทุน) คิดเปนเงิน
บาท
(สอบถามขอมูลจากหัวหนางานวางแผนงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ)
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
พอใช รอยละ 10-15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการทั้งหมด

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมกี ารประเมินในระดับบุคคล ผูสอนคอมพิวเตอรเปนผูป ระเมิน กรณีที่ผูสอนใช)
ภาคเรียนที่

หองที่ใชสอน
(ชื่อหอง)

จํานวน
จํานวนผูเรียน
เครื่องคอมฯ
(คน)

อัตราสวนผูเรียน
ตอเครื่องคอมพิวเตอร

1

2

ดี
พอใช
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 2 เครื่อง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 3 เครื่อง

ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรง
ฝกงานพื้นทีฝ่ ก ปฏิบัตงิ าน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูแ ละเกิดประโยชนสูงสุด
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาทราบดีวา การจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
เปนสิ่งที่สําคัญ และอาจเปนปจจัยเกื้อหนุนอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นได
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและมีบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรู ดังนี้
 มีการวางแผนการใชหองเรียนและจัดที่นั่งใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน
 มีการใชหองเรียนตามตารางการใชหอ งเรียน
 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียนจากผูเรียนในทุกภาคเรียน
 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหองเรียนตามความตองการของผูเรียน
 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูเรียน ดูแลเรื่องระบบแสงสวางใหเพียงพอ
 จัดหาครุภัณฑประจําหอง เพื่อเอื้อตอการเรียนรูใหกับผูเรียน เชน ……………………………..
 จัดใหนกั เรียนไดนั่งเรียนเปนกลุม เพือ่ เปดโอกาสใหนักเรียนไดชว ยเหลือกัน มีที่ปรึกษาในเวลา
ทําแบบฝกหัด
 กําหนดขอตกลงการใชหองเรียนรวมกับผูเรียน เพือ่ ใหหองเรียนเปนระเบียบเรียบรอย
 มีปายนิเทศ ใหนักเรียนไดศกึ ษาหาความรูเ พิ่มเติม
 …………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………..
1. หองเรียน/หองปฏิบตั ิการที่รับผิดชอบ
…………………
 หองเรียนทฤษฎี รหัสหอง ………… แผนก …..
 หองปฏิบัติการ รหัสหอง.………….….แผนก………………………………………………….

2. สภาพหองเรียน/หองปฏิบัติการที่รับผิดชอบ มี
 ปายนิเทศ
 ตัวอยางชิน้ งาน
 ตัวอยางของจริง/จําลอง
 แผนผัง/ตารางการใชหอง
 คําขวัญตาง ๆ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………
รายการสื่อ/อุปกรณการเรียนรู

จํานวน

สภาพสื่อ/อุปกรณการเรียนรู
ดี พอใช
ตอง
ปรับปรุง

รวม
3. การพัฒนาสภาพหองเรียนเพื่อการสรางบรรยากาศการเรียนรู
3.1 สิ่งที่พัฒนาดวยตนเอง………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………
3.2 สิ่งที่ควรพัฒนาโดยสถานศึกษา………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

ลักษณะหอง
หมายเลขหอง

หองเรียน

มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดังนี้ ( )

หองปฏิบัติ
การ

จํานวนชั่วโมง
ที่ใช/สัปดาห

มีการ
วาง
แผนการ
ใช

ใชหอง
ตาม
ตาราง

มีการ
ประเมิน มีการ
ผลการ ปรับปรุง
ใช

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดดแู ลหอง…………………………ไดปฏิบัติตามขอกําหนด…………. ขอ จึง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ……………….
หอง…………………………ไดปฏิบัติตามขอกําหนด…………. ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัว
บงชี้นี้อยูในเกณฑ ……………….
การเก็บขอมูล
1. จํานวนหองทีต่ นเองรับผิดชอบ จํานวน ………. หอง
2. ขอปฏิบัติ
2.1 มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติ
2.2 มีการใชหองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
2.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
2.4 มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่
ฝกปฏิบัติ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
พอใช
ปฏิบัติขอ 2.1-2.3
ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 2.1-2.2
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมกี ารประเมินในระดับบุคคล ประเมินเฉพาะครูที่รับผิดชอบงานฟารมธุรกิจของวิทยาลัยฯ )
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวาควรจัดทําโครงการงานฟารมใหมีคณ
ุ ภาพ ใหสามารถใชเปนแหลงเรียนรู
วิชาชีพเกษตรเชิงธุรกิจ เพื่อเปนตัวอยางแกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดทําโครงการ……………………………………………………………………………..
และไดดําเนินโครงการตามแบบสรุปดังนี้
แบบสรุปผลการดําเนินงานระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงการเรียนรูเชิงธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
การดําเนินงาน

การปฏิบัติ ()
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

การดําเนินงาน (PDCA)
(สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวม)

1. มีการวางแผนงานฟารม
2. มีการรายงานการใชงาน
ฟารมเพื่อการเรียนรู
3. มีการดําเนินงานฟารมอยาง
ตอเนื่อง เปนตัวอยาง
4. มีการติดตามประเมินผลงาน
ฟารมเทียบเคียงกับมาตรฐานงาน
นอกสถานศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดดําเนินโครงการงานฟารมธุรกิจ มีผลการดําเนินงานปฏิบัติได ……………ขอ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ……………….

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
ปฏิบัติครบ 5 ขอ
พอใช
ปฏิบัติขอ 1-4
ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1-3
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแ ละเกิดประโยชนสูงสุด
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมกี ารประเมินในระดับบุคคล ประเมินเฉพาะหัวหนางานศูนยวิทยบริการและหองสมุดฯ)
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา  การจัดศูนยวิทยบริการ  หองสมุด  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
 หองอินเตอรเน็ต ที่ขาพเจารับผิดชอบ ควรมีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน
ระบบการสืบคนและสามารถรองรับใหบริการแกนกั เรียน นักศึกษา ชุมชนและสังคมได
ขอมูลความพยามยาม
ขาพเจาไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อให  การจัดศูนยวิทยบริการ  หองสมุด  ศูนยการ
เรียนรูดว ยตนเอง  หองอินเตอรเน็ต มีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพดังนี้
 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่จําเปนใหกับงานตางๆ ในศูนยวิทยบริการไดแกโครงการ
…………………………………………………………………………………………………
 มีโครงการจัดหาเอกสาร ตําราตางๆ ใหแกหองสมุด
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ/ดูแลงาน……………………………………… ได
ดําเนินการตามหัวขอการประเมินดังนี้
ขอที่
การดําเนินการ
1 จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อ
หลากหลายและขอมูลการใชงาน
2 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
3 สามารถรองรับการใหบริการแกชุมชนและสังคม
4 มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ผลการประเมิน
ปฏิบัติได
………… ขอ
ผลการประเมิน
อยูในระดับ
………………

สรุป
การเก็บขอมูล
ศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูลการใชงาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ
ปรับปรุง
ปฏิบัติ 1-2 ขอ
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาใหความสําคัญกับการจัดหาครุภณ
ั ฑและอุปกรณเพื่อใชประกอบการสอน เพราะจะทําให
การสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูท ี่กําหนดไว และเปนสื่อทีจ่ ะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดหาครุภัณฑและอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินการใชครุภณ
ั ฑ
อุปกรณ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง ดังนี้ ()
ครุภัณฑ/อุปกรณ
ที่ใช

วิชาที่สอน

สภาพใชงาน
ดี
ไมดี

ความเพียงพอ
พอ ไมพอ

ความทันสมัย
ทัน
ไม
สมัย ทันสมัย

ความพอใจ
พอใจ ไม
พอใจ

สรุป
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดจดั หาครุภัณฑและอุปกรณ เพื่อใชประกอบการสอน พบวา ครุภณ
ั ฑอุปกรณมี
สภาพการใชงาน (ดี/ไมดี) ………….มีความเพียงพอ (เพียงพอ/ไมเพียงพอ) ………………………………
ความทันสมัย (มี/ไมมี) ……………… และผูเรียนพอใจ (พอใจ/ไมพอใจ) ………………………………….

ขอควรแกไขหรือปรับปรุง ไดแก …………………………………………………………………………….
ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ (ดี/พอใจ/ปรับปรุง) ……………………………………………..
การเก็บขอมูล จะตองดําเนินการและมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา อยูใ นสภาพที่ใชงานไดดี
2. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ
เครื่องมือตางๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติขอ 1-4
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1-3
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนในสถานศึกษา
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมผี ลการประเมินในระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา กรณีที่ครูไดรับมอบหมายใหดูแล
หอง ใหตอบตามรายการประเมิน)
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาใหความสําคัญกับการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ทัง้
ภายในและภายนอกหองเรียน เชน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ
การจัดหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดจัดระบบความปลอดภัยในหองเรียน/หองปฏิบัติการที่รับผิดชอบดังนี้
การจัดระบบความปลอดภัย (  )
รายการประเมิน

หองเรียน (ขอ) หองปฏิบัติการ (ขอ)
มีปฏิบัติ ไมมี มีปฏิบัติ ไมมี

1.
2.
3.
4.
5.

ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปอ งกันอัคคีภยั
ปายแสดงขัน้ ตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ที่นอกเหนือจากหอง
พยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
รวม
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดจดั ระบบความปลอดภัยในหองเรียนที่รับผิดชอบ มีการปฏิบัติจํานวน ……ขอ
หองปฏิบัติการ ………………. ขอ มีผลการประเมินระดับ ………………………
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 70 (ปฏิบัติ 6 ขอขึ้นไป)
พอใช
รอยละ 60-70 (ปฏิบัติ 5 ขอ)
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60 (ปฏิบัติ 1-4 ขอ)
ผลการประเมิน
ดี พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา การพัฒนาตนเองอยูเ สมอเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเปนปจจัยที่
ชวยสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดพัฒนาตนเองตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
ว.ด.ป.

เรื่องที่อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาตอ

สถานที่จัด

รวม ……. ครั้ง ……. ชั่วโมง
ขอมูลความสําเร็จ
ขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเองตามหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ จํานวน …………..ชั่วโมง/ป จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ (ผาน/ไมผาน) ………………………………………

จํานวน
ชั่วโมง

เกณฑผาน
ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป
ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(ไมมีการประเมินระดับบุคคล ยกเวน กรณีที่ครูมีการระดมทรัพยากรมาชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่สอนใหตอบในตาราง )
ขอมูลความตระหนัก
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
การเก็บขอมูล ใหบันทึกขอมูลการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมี 3 ประเภทดังนี้
1. ทรัพยากรบุคคล ใหระบุชื่อบุคคล/หนวยงานและเรื่องทีด่ ําเนินการ
2. ทรัพยากรเงิน ใหระบุชื่อบุคคล/หนวยงานและจํานวนเงิน
3. ทรัพยากรเครือ่ งมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ใหระบุชื่อบุคคล/หนวยงานและรายการทีใ่ ห
การสนับสนุน
วัน/เดือน/ป

ขอมูลการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/งานที่รับผิดชอบ

ขอมูลความสําเร็จ
ที่

การระดมทรัพยากร

1

การระดมทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ
การระดมทรัพยากรจากสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
การระดมทรัพยากรจากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม

2
3

จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากร (ครั้ง)
บุคคล เงิน เครื่องมือ อื่น ๆ

รวม

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
ดี
25 ครั้งขึ้นไป
พอใช
20-24 ครั้ง
ปรับปรุง
นอยกวา 20 ครั้ง
ผลการประเมิน  มี  ไมมี
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมผี ลการประเมินในระดับบุคคล ประเมินเฉพาะในระดับแผนกวิชา)
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

รวม

ที่อยู

หมายเหตุ

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
ดี
มากกวา 14 แหงขึ้นไป
พอใช
10-14 แหง
ปรับปรุง
นอยกวา 10 แหง
เกณฑผานแตละแผนกวิชา(ที่มีนักเรียน นักศึกษาประจํา) ไมนอยกวา 4 แหง
ตัวบงชี้ที่ 27 จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน
(ไมมีการประเมินในระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา กรณีในรายวิชาใดที่ครูมกี ารเชิญ
ผูเชี่ยวชาญฯ ใหตอบในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอความพยามยาม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลความสําเร็จ
ไดมีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูนําภูมิปญญา ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนดังในตาราง
ภาค
จํานวน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
ชื่อวิทยากร/ตําแหนง
หัวขอบรรยาย/วิชา
เรียนที่
ชั่วโมง

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(ทั้งสถานศึกษา คิดเปนรอยละของสาขาวิชา)
ดี
มากกวารอยละ 89
พอใช
รอยละ 75-89
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 75
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
(ตัวบงชีน้ ี้ไมมผี ลการประเมินในระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา)

สาขาวิชา

ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
(คน)

จํานวนผูสอน
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพ
(คน)

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
หมายเหตุ เกณฑผูสอน 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(ทั้งสถานศึกษา คิดเปนรอยละของสาขาวิชา)
ดี
รอยละ 100
พอใช
รอยละ 50-99
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 50
ผลการประเมิน

ผานเกณฑ

ไมผา นเกณฑ

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

อัตราสวนผูสอน
ตอผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 29 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
(ตัวบงชี้นี้ไมมีการประเมินระดับบุคคล ตอบเฉพาะหัวหนางานพัฒนาบุคลากรและหัวหนางาน
พัฒนาหลักสูตรฯ)
ขอมูลผูสอน
ประเภท
1. ขาราชการครู
2. พนักงานราชการ(ครู)
3. ครูอัตราจาง
รวม

จํานวน (คน)

ขอมูลผูเรียน
ระดับ
จํานวน (คน)
ปวช.
ปวส.
รวม

อัตราสวนผูสอน 1 ตอ ผูเรียน =
ผลการประเมิน

ดี
ดี
พอใช
ปรับปรุง

พอใช

ปรับปรุง

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนนอยกวา 25 คน
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 25-30 คน
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนมากกวา 30 คน

มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลความตระหนัก
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดดูแลพบปะพูดคุยนักเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา และมีระบบการดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาดังนี้
จํานวนนักศึกษา
ในที่ปรึกษา

กิจกรรม
ตรวจสอบการทํากิจกรรมหนาเสาธง/การแตงกาย
Home room
รวมตรวจสุขภาพผูเรียนรายบุคคล
การตรวจสอบสารเสพติดรายบุคคล
การใหคําแนะนํา/การติดตามดูแลผูเรียนที่มีปญหา
อื่น ๆ (โปรดระบุ)…เยีย่ มบาน/หอพัก……………
จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนในที่ปรึกษา
มีการบันทึกขอมูลนักเรียนในที่ปรึกษาอยางเปน
ปจจุบัน
 รายงานผลการเรียนตอผูปกครอง
รวมตลอดปการศึกษา










จํานวนครั้ง/คน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดพบนักเรียนในที่ปรึกษา ……………….ครั้งตอป จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ……………………………
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวา 25 ครั้งตอป
พอใช
20-25 ครั้งตอป
ปรับปรุง
นอยกวา 20 ครั้งตอป
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาทราบดีวา การดูแลนักเรียนใหหางไกลจากสารเสพติดเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะ
ถาหากนักเรียนติดสารเสพติด จะสงผลเสียตอตัวนักเรียนเปนอยางมากและมักไมประสบความสําเร็จ
ทางการเรียน อันจะเปนการสูญเปลาทางการศึกษา
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาเปนครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น.................ประเภทวิชา ...............................
สาขาวิชา.........................ไดรวมดําเนินการตรวจสารเสพติดกับงานปกครองใหกับนักเรียนในที่ปรึกษา ดังนี้
วัน เดือน ป

จํานวนผูเรียนทั้งหมด
(คน)

รวม

จํานวนผูเรียนที่
เขารับการตรวจ
(คน)

รอยละของ
ผลการตรวจฯ
ผูเขารับการตรวจ

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่นกั เรียนในที่ปรึกษา จํานวนทั้งหมด ......... คน ไดรับการตรวจสารเสพติด....... ครั้งตอป
คิดเปนรอยละ .......... จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูใ นเกณฑ ...............
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
1 ครั้งตอปหรือมากกวา ผูเรียนมากกวารอยละ 90
1 ครั้งตอปหรือมากกวา ผูเรียนมากกวารอยละ 80-89
1 ครั้งตอปหรือมากกวา ผูเรียนนอยกวารอยละ 80 หรือไมมีการตรวจ

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบตั ิ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา การดูแลนักเรียนใหประสบความสําเร็จในการเรียนเปนหนาที่ที่สําคัญของครู
ประการหนึ่ง เพราะเปนความคาดหวังของผูปกครองทุกคน และไมประสงคใหนกั เรียนตองออกกลางคัน
ซึ่งเปนการสูญเปลาทางการศึกษา
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาเปนครูที่ปรึกษาใหกบั นักเรียนระดับชั้น.......................ประเภทวิชา .......................
สาขาวิชา............................................ ไดดแู ลนักเรียนเพือ่ ใหมีนกั เรียนออกกลางคันนอยที่สุด ดังนี้
ใหการอบรมดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
แจงขอความรวมมือกับผูปกครอง เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับผูเ รียน
บันทึกการเขาแถวเคารพธงชาติ และเขาชั้นเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาเพื่อติดตามความ
ประพฤติและแกไขปญหา
ประสานความรวมมือกับครูผูสอนในการแกปญหานักเรียนทีมีปญหาในรายวิชาที่เรียน
บันทึกนักเรียนที่ไมเขาเรียนในรายวิชาที่สอนทุกครั้ง เพื่อใหครูที่ปรึกษาและฝายวิชาการได
รับทราบ เพื่อนําขอมูลไปใชในการติดตามใหความชวยเหลือและแกปญ
 หา

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
โดยมีขอมูลการออกกลางคันของนักเรียนในที่ปรึกษา ดังนี้

ระดับ

สาขาวิชา

หอง

จํานวนผูเรียน
ณ 30 มิ.ย 2553
(ตนปการศึกษา)
(คน)

จํานวนผูเรียนเมื่อ
ณ 31 มีนาคม
2554
(สิ้นสุดป
การศึกษา)
(คน)

จํานวน
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน
(คน)

รอยละ
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน

สาเหตุที่ออกกลางคัน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลความสําเร็จ
จากขอมูลนักเรียนในที่ปรึกษา มีนักเรียนออกกลางคัน ……. คน จากนักเรียนทั้งหมด …… คน
คิดเปนรอยละ …… จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูใ นเกณฑ …………………
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
นอยกวารอยละ 31
พอใช
รอยละ 31-40
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 40
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมมี/ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
(ไมมีการประเมินในระดับบุคคล หัวหนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปนผูบันทึกขอมูล กรณีที่ครูมีสวนรวม
ในกิจกรรมใหบันทึกผลในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู และดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดรว มกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรม และสงเสริมใหผูเรียนในที่ปรึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ดังนี้
จัดเปนกิจกรรมประเภท ()

วัน เดือน ป

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ดาน
ดาน
วิชาการ วิชาการ

ดาน
บุคลิกภาพ
และมนุษย
สัมพันธ

ผูเขารวมกิจกรรม
(ระบุสาขาวิชา)

ขอมูลความสําเร็จ
จากขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ พบวา มีกรจัดกิจกรรมครบทั้ง …….. ประเภท จึงทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูใ นเกณฑ ………………….
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(คิดจากรอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท)
ดี
มากกวารอยละ 80
พอใช
รอยละ 75-80
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(ไมมีการประเมินในระดับบุคคล หัวหนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปนผูบันทึกขอมูล กรณีที่ครูมีสวนรวม
ในกิจกรรมใหบันทึกผลในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนในดานการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดรว มกับงานกิจกรรมไดจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
วัน เดือน ป

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ผูเขารวมกิจกรรม
(ระบุสาขาวิชา/ชั้นป)

ขอมูลความสําเร็จ
จากขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา มีการจัดกิจกรรม...... ...... ประเภท จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยู
ในเกณฑ ....................
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(คิดจากรอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภท)
ดี
มากกวารอยละ 80
พอใช
รอยละ 75-80
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 4
การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
(ไมมีผลการประเมินในระดับบุคคล หัวหนางานโครงการเปนผูบนั ทึกขอมูล กรณีที่ครูเปนมีสวนรวมใน
กิจกรรม/โครงการ ใหบันทึกผลในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอมูลความพยายาม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอมูลความสําเร็จ
จากขอมูลการการจัดทําโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการชีววิถี ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
รวมทั้งใหมกี ารบริการฝกทักษะวิชาชีพแกประชาชนที่สนใจทัว่ ไป โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสัน้ ขาพเจาไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ จํานวน ........................กิจกรรม/โครงการ

ขอมูลที่ตอบในระดับบุคคล

ว.ด.ป.

รวม

กิจกรรม / โครงการ

จํานวน
กลุม
ผูรวม
เปาหมาย
กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
(จํานวนครั้ง และจํานวนชัว่ โมง)
บริการวิชาชีพ
ฝกทักษะวิชาชีพ
และสงเสริมความรู

โครงการ
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(คิดทั้งสถานศึกษา)
ดี
ตั้งแต 4 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป
พอใช
2-3 กิจกรรม/โครงการ
ปรับปรุง
0-1 กิจกรรม/โครงการ

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบประมาณทั้งหมด
(ไมมีการประเมินระดับบุคคล ตอบเฉพาะหัวหนางานวางแผนงบประมาณและผูที่รับผิดชอบโครงการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ)
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

แหลงงบประมาณ
ตนสังกัด
หนวยงานอืน่

รวม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
.......................
= รอยละ.......

งบดําเนินการทั้งหมด (ยกเวนงบลงทุน) คิดเปนเงิน

บาท

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวารอยละ 0.20
พอใช
รอยละ 0.11-0.20
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 0.11
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและงานวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นาํ ไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ
(ไมมีผลการประเมินระดับบุคคล ตอบเฉพาะผูที่เกี่ยวของ/ผูสอนที่ไดดําเนินการใหบันทึกขอมูลในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
จากการที่สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนไดจดั ทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงาน ขาพเจาไดดําเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาจัดทํา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา ดังนี้
ใหนกั เรียนไดจดั ทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานในรายวิชาทีส่ อน/เปนครูที่
ปรึกษาโครงการตางๆ ไดแก
สื่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/
งานวิจัย/โครงการวิชาชีพ/
โครงงาน

ระดับการศึกษา
 ปวช  ปวส.

 ปวช. ปวส.

สาขาวิชา

ประโยชนที่ไดรับ
 พัฒนาการเรียน
 พัฒนาอาชีพ
 พัฒนาชุมชน
 อื่นๆ
 พัฒนาการเรียน
 พัฒนาอาชีพ
 พัฒนาชุมชน
 อื่นๆ

งบประมาณที่ใช
(บาท)

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน ทําใหไดผลงานทั้งหมด จํานวน.......ชิน้ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ
……………………
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
(คิดเปนรอยละของสาขาวิชาในสถานศึกษา)
ดี
รอยละ 100
พอใช
รอยละ 75-99
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 75
เกณฑผาน ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง/ภาคเรียน/สาขาวิชา และ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคเรียน/สาขาวิชา
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ
(ไมมีผลการประเมินระดับบุคคล ตอบเฉพาะผูที่เกี่ยวของ/ผูสอนไดดาํ เนินการใหบนั ทึกขอมูลในตาราง)
ขอมูลความตระหนัก
การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ นับเปนผลงานที่
มีคุณคาตอสังคม ทั้งในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนใหสูงขึ้น ขาพเจาในฐานะ
ครูผูสอนจึงไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดพยายามจัดทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐหรือ
โครงงานที่เปนประโยชนอยูเสมอ
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ ดังนี้

1. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ
ชื่อผลงาน

ชื่อผูจัดทํา

สาขาวิชา

งบประมาณ

จัดทํา
ภาคเรียนที่

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ชื่อผลงาน

ชื่อผูจัดทํา

สาขาวิชา

งบประมาณ

จัดทํา
ภาคเรียนที่

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั
และโครงงาน ทําใหไดผลงานที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ จํานวน..............ชิ้น จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ …………………
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
ดี
ตั้งแต 3 ชิ้นขึน้ ไป
พอใช
2 ชิ้น
ปรับปรุง
1 ชิ้นหรือนอยกวา
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ
(ไมมีผลการประเมินในระดับบุคคล ตอบเฉพาะผูที่ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ/หัวหนางานวิจัยฯ/หัวหนา
งานวางแผนฯ)
คําชี้แจง งบประมาณที่ไดรับ ไดแก งบที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร (รวมงบไปราชการ)
ชื่อผลงาน

งบประมาณ
ที่ไดรับ (บาท)

แหลงงบประมาณ
(จากหนวยงานใด)

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
(รอยละของงบประมาณที่ใชทั้งหมดตองบดําเนินการ)
ดี
มากกวารอยละ 1.00
พอใช
รอยละ 0.50-1.00
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 0.50
ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสราง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
(ไมมีการประเมินระดับบุคคล กรณีที่ครูไดดําเนินการ ใหบันทึกผลในตาราง )
ขอมูลความตระหนัก
การเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ถือเปนขั้นตอนหนึ่งที่ผูจดั ทําผลงานไม
ควรจะละเลย เพราะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนชองทางในการไดรับขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุง
พัฒนาผลงานของตนเองตอไปในอนาคต
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดเผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นักเรียน นักศึกษาจัดทํา
ดังนี้
1. สื่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานวิจัย/โครงการวิชาชีพ/โครงงานที่นาํ ไปใชในการพัฒนา
ชื่อนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ/งานวิจยั /
โครงการวิชาชีพ/
โครงงาน

รวม

ชิ้น

เผยแพร
ผลงานใน
ระดับ

ประโยชนที่ไดรับ

 ตนเอง
 นักเรียน
นักศึกษา
 เปนครูที่ปรึกษา
 หมูคณะ

 วิทยาลัยฯ
 จังหวัด
 ระดับภาค
 ระดับชาติ

 พัฒนาการเรียน
 พัฒนาอาชีพ
 พัฒนาชุมชน
 อื่นๆ…………….

 ตนเอง
 นักเรียน
นักศึกษา
 เปนครูที่ปรึกษา
 หมูคณะ

 วิทยาลัยฯ
 จังหวัด
 ระดับภาค
 ระดับชาติ

ลักษณะผลงาน

วิธีการเผยแพร
(ครั้ง)







 พัฒนาการเรียน 
 พัฒนาอาชีพ

 พัฒนาชุมชน

 อื่นๆ……………. 



เอกสาร…………….
นิทรรศการ…………
สัมมนาผลงาน………
อินเทอรเน็ต………….
วิทยุ/โทรทัศน………..
อื่นๆ ………………….
เอกสาร…………….
นิทรรศการ………..
สัมมนาผลงาน…….
อินเทอรเน็ต……….
วิทยุ/โทรทัศน……..
อื่นๆ ………………

รวมเผยแพร…………...ครั้ง

ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน ไดเผยแพรผลงานดังกลาว จํานวน......ครั้ง จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูใ นเกณฑ.......
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
ดี
4 ครั้งและ 4 ชองทาง/ผลงาน หรือมากกวา
พอใช
2-3 ครั้ง และ 2-3 ชองทาง/ผลงาน
ปรับปรุง 1 ครั้ง และ 1 ชองทาง/ผลงานหรือนอยกวา
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 6
ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนด 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนาํ และจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนด 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
(ไมมีการประเมินในระดับบุคคล ประเมินในระดับแผนกวิชา ตอบเฉพาะหัวหนาแผนกวิชา , หัวหนางาน)
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ประเด็นการพิจารณา
การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา/งาน
การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการ
บริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
การพึ่งตนเองที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ได
อยางตอเนื่องและหลากหลาย
การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
การตรวจสอบและถวงดุลโดยตนสังกัด กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เปนการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA
รวมรายการปฏิบัติ

การปฏิบัติ
มี ไมมี

หลักฐาน
อางอิง

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ดี
มากกวา 6 ขอ
พอใช
ปฏิบัติ 5-6 ขอ
ปรับปรุง ปฏิบัตินอยกวา 5 ขอ
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ขอกําหนด 6.2 ใชภาวะผูนาํ และการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักอยูเสมอวา การเปนครูที่ดนี ั้นจะตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดใี หแกนักเรียน
นักศึกษา และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสมนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้
รายการประเมิน
มีใบประประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต
1. ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2. รักและเมตตาศิษยโดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิ ยโดยเสมอหนา
3. อบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
4. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และจิตใจ

ผลการประเมิน
มี
ไมมี
ผาน ไมผาน
ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

รายการประเมิน
5. ไมทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
และสังคมของศิษย
6. ไมแสวงหาประโยชน เปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติและไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการแสวงหาประโยชน
แกตนเองโดยมิชอบ
7. พัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทนั
ตอการพัฒนาการทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยูเสมอ
8. รักและศรัทธาวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
9. พึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
10. ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน
ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ผาน
ผาน
ผาน

ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ขอมูลความสําเร็จ
ขาพเจาไดปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ…..…ขอ จึง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ...........................
เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้ (ทั้งสถานศึกษา)
ดี
มากกวารอยละ 90
พอใช
รอยละ 85-90
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 85
ผลการประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา
(ไมมีผลการประเมินในระดับบุคคล ตอบเฉพาะหัวหนางานศูนยขอมูลฯ)
การปฏิบัติ
มี
ไมมี

ขอ

ประเด็นการพิจารณา

1
2
3

มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของ
สถานศึกษา
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการ
บริหารจัดการขอมูล
มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ ง
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการ
บริหารจัดการขอมูล
มีการนําขอมูล สารสนเทศ มาใชและจัดการความรูของ
สาขาวิชา/สาขางานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
มีขอมูลจํานวนผูใชขอมูลสารสนเทศ
รวม

4
5
6
7
8

ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการประเมิน

ดี

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ปฏิบัติขอ 1-7 หรือปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ
ปฏิบัติขอ 1- ขอ 6
ปฏิบัติขอ 1- ขอ 5 หรือนอยกวา
พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

หลักฐานอางอิง

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนด 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 44 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่จะตอง
รวมมือกัน และตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน อันเปนความคาดหวังของสังคม
ขอมูลความพยายาม
รวมประชุมและอบรมดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด
รวมศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด
ขาพเจา มีการดําเนินการประกันคุณภาพระดับบุคคล (1-4) ดังนี้
1.ไดศกึ ษาคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่วิทยาลัยฯ ทําสําเนาแจกให
2. ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประจําป สําหรับตัวบงชี้ทส่ี ามารถทําได
ในระดับบุคคล
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล
4. นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดจดั ทํารายงานการประเมินตนเอง และไดปฏิบัติตามองคประกอบ จํานวน
.............ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ...................
วิธีการเก็บขอมูล พิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในประจําป
2. รายงานการประเมินตนเองของระดับบุคคล

ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการประเมิน

ดี

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ
ปฏิบัติขอ 1- ขอ 3
ปฏิบัติขอ 1 - ขอ 2 หรือไมไดดําเนินการ
พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ขอมูลความตระหนัก
ขาพเจาตระหนักดีวา การประกันคุณภาพภายในจะมีประสิทธิผลดีไดตองไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกคน และทุกคนควรจะมีผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้อยูในระดับดี จึงจะทําใหการประกันคุณภาพ
ภายในเกิดประสิทธิผล
ขอมูลความพยายาม
ขาพเจาไดดําเนินการเพื่อใหการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ดังนี้
1. มีการรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล ตอหัวหนาแผนกวิชาและผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ
2. มีการนําผลการประเมินตนเองมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
ขอมูลความสําเร็จ
จากการที่ขาพเจาไดจดั ทํารายงานการประเมินตนเอง และไดปฏิบัติตามองคประกอบ
จํานวน.......ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของตัวบงชี้นี้อยูใ นเกณฑ ……………

วิธีการเก็บขอมูล พิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หรือการเปนแหลงอางอิงของแผนกวิชาอื่น หรือสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
สูงขึ้น

ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการประเมิน

ดี

เกณฑการตัดสินระดับตัวบงชี้
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ
ปฏิบัติขอ 1- ขอ 2
ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว
พอใช

ปรับปรุง

ผลการศึกษาตนเอง  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  มี/ปฏิบัติ  ไมม/ี ไมปฏิบัติ

บทที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัว
บงชี้
ที่

รายการประเมิน

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ผลการ
ประเมิน

1

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

รอยละ 74

2

รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

รอยละ 74

3

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษาสื่อสาร
ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ปวช.
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ปวส.
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวส.
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอยละ 74

รอยละ
…………

รอยละ 74

รอยละ
…………

รอยละ 74

รอยละ
………..

4

5

6

7

8
9

รอยละ
……..
รอยละ
…………

รอยละ 74 รอยละ
………….
รอยละ 74

รอยละ
…………

รอยละ 74

รอยละ
………
รอยละ
……….

รอยละ 74

ระดับคุณภาพ
ดี

พอใช

ปรับ
ปรุง

ตัว
บงชี้
ที่

10

11

12

รายการประเมิน

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ผลการ
ประเมิน

-

-

ระดับคุณภาพ
ดี

พอใช

ปรับ
ปรุง

-

-

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัว
บงชี้
ที่

รายการประเมิน

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

13
14

รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ

รอยละ 75

15
16

สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย

ดี
x = 4.00

17

18

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

-

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี

พอใช ปรับปรุง

ตัว
บงชี้
ที่

19

20
21

22
23

24
25

26
27

28

29

รายการประเมิน

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร ปฏิบัติ
ประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
3 ใน 4 ขอ
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด
ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและ
ปฏิบตั ิ
อุปกรณ
4 ใน 5 ขอ
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
20 ชม./ป
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา
จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ
ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
สรุป

-

ผลการ
ประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ
พอ
ปรับปรุง
ใช

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัว
บงชี้
ที่

30
31
32
33

34

รายการประเมิน

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ผลการ
ประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ
พอ
ปรับ
ใช
ปรุง

25 ครั้ง/ป ........ครั้ง/ป
1 ครั้ง
.......ครั้ง
รอยละ 90 รอยละ ......
นอยกวา รอยละ ......
รอยละ 31
จัดครบทั้ง
จัด
3 ประเภท ....... ประเภท

จัดครบทั้ง
2 ประเภท

จัด..... .
ประเภท

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัว
บงชี้
ที่

35
36

รายการประเมิน

จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบดําเนินการ
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

-

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอ
ปรับ
ดี
ใช
ปรุง

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัว
บงชี้
ที่

37
38

39

40

รายการประเมิน

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน
ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา
และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอ ปรับ
ดี
ใช ปรุง

-

-

-

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
ตัว
บงชี้
ที่

41

42
43

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

-

ระดับดี
-

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอ ปรับ
ดี
ใช ปรุง

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัว
บงชี้
ที่

44
45

รายการประเมิน

ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
สรุป

เปาหมาย
ระดับ
บุคคล

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอ ปรับ
ดี
ใช ปรุง

มี SAR
บุคคล
ระดับดี

สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคลของบุคลากรสายงานสอน
ประจําปการศึกษา 2553
ของ ………………………………………………ตําแหนง …………………….
สังกัดแผนกวิชา……………………………………….. มีดังนี้
มาตรฐานที่

จํานวน
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง

12

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

17

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

5

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม

2

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย

4

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ

3

มาตรฐานที่ 7 ระบบประกันคุณภาพภายใน

2

รวม
คิดเปนรอยละ

45

จํานวน
ตัวบงชี้ที่มีการ
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน (จํานวน)
ดี พอใช ปรับปรุง

จุดเดนและจุดที่บุคลากรสายงานสอนควรพัฒนา
(ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีถือเปนจุดเดน)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพ
สูสังคม

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 การวิจัยและ
พัฒนา

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและ
การจัดการ

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

แนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคตและสิ่งที่ตองการชวยเหลือ
1. แผนพัฒนาผูเรียน

2. แผนพัฒนาตนเอง

3. สิ่งที่ตองการรับความชวยเหลือจากวิทยาลัยฯ

บันทึกขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อผูตรวจสอบ
…………………………………………
(………….…………………………..)
………/………./………

ภาพตัวอยางกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรสายงานสอน

