
 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา......................................ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 และ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 แผนกวิชา.......................วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน  ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม อยู่ในระดับ.................    
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละประเด็นการประเมิน ปรากฏดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา........................ประจำปีการศึกษา..................... 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา 
ผลการประเมิน 
(ค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
    1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน   
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
    1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

  

    1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
    1.5 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา   
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
          2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  

    2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
          2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   
          2.2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  

 
 
 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

2 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา 
ผลการประเมิน 
(ค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา   
    3.1 ครูผู้สอน   
          3.1.1 การจัดการเรียนการสอน   
          3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน   
          3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   
4. ด้านการมีส่วนร่วม   
    4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
    4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา   
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน     
    5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม 

  

รวมทุกข้อการประเมิน (ผลการประเมิน x 100)/75   
ระดับคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาในภาพรวม 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
 ดีเลิศ  (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี  (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
1.1  ระดับคุณภาพแผนกวิชา 
         1.1.1 ระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม”  จำนวน  ....... ประเด็นการประเมิน 
         1.1.2  ระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ”   จำนวน  ....... ประเด็นการประเมิน 
         1.1.3  ระดับคุณภาพ  “ดี”   จำนวน  ....... ประเด็นการประเมิน 
         1.1.4  ระดับคุณภาพ  “ปานกลาง”  จำนวน  ....... ประเด็นการประเมิน 
         1.1.5  ระดับคุณภาพ  “กำลังพัฒนา”  จำนวน  ....... ประเด็นการประเมิน 
 

1.2  จุดเด่น  
 1..................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................................................... 
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3 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

 

1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
 1..................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................................................... 
 

1.4  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชา 
 1..................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................................................... 
 
1.5  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอยา่งที่ดี (Best Practice) 
 1..................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษา     
ตามมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
พร้อมท้ังผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  

- เป็นการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาในรอบปีท่ีผ่านมา 

- การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

- การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

4 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของแผนกวิชา 
 

2.1 แผนภูมิการบริหารของแผนกวิชา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

หัวหน้าแผนกวิชา............. 
 
 
 

 
 

...................................... 
หัวหน้าแผนกวิชา............. 
 

 
 

 
 

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

ครูประจำแผนกวิชา............. 
 
 

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

............. 
ครูประจำแผนกวิชา............. 
 

 
 

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

............. 
ครูประจำแผนกวิชา............. 
 
 

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

............. 
ครูประจำแผนกวิชา............. 
 

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

............. 
ครูประจำแผนกวิชา............. 

 
 

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

ครูประจำแผนกวิชา............. 
 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

5 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

 2.2 ข้อมูลของแผนกวิชา 

แผนกวิชา.....................................................ตั้งอยู ่ณ ห้อง.......................อาคาร....................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................... 

  
22..33  วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาวิสัยทัศน์ ของแผนกวิชา  

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

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

22..44  พันธกิจ ของแผนกวิชา ประกอบด้วยพันธกิจ ของแผนกวิชา ประกอบด้วย  
 

 พันธกิจท่ี 1 ………………………………………………………………………………………............…………… 

 พันธกิจท่ี 2 …………………………………………………………………………………………............………… 

 พันธกิจท่ี 3 …………………………………………………………………………………………............…………  

 พันธกิจท่ี 4 …………………………………………………………………………………………............………… 

 พันธกิจท่ี 5 …………………………………………………………………………………………............………… 
 

  
22..55  การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SSWWOOTT  ของแผนกวิชาของแผนกวิชา  
  

จุดแข็งจุดแข็ง  
……………………………………………………………………………………………………....................................................................................................…………………………................................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  

 
จุดอ่อน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………..............  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
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6 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

โอกาสในการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………..............  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  

  
อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………..............  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  

  
22..66  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ดังนี้  
              ระดับ หลักสูตรระยะส้ัน แผนกวิชามีหลัระดับ หลักสูตรระยะส้ัน แผนกวิชามีหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้กสูตรรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
  1.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............1.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............ ........  
  2.  รายวิชา..................................................................................2.  รายวิชา.................................................................................. ........จำนวนช่ัวโมง........................จำนวนช่ัวโมง................  
  3.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............3.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............ ........  
  4.  รายวิชา............................................................................4.  รายวิชา............................................................................ ..............จำนวนช่ัวโมง..............................จำนวนช่ัวโมง................  
  5.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............5.  รายวิชา..........................................................................................จำนวนช่ัวโมง............ ........  
2.6.1 ครูประจำแผนกวิชา............  จำนวน.............คน 
 

ชื่อ – สกุล 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ข้า
รา

ชก
าร

ครู
 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ต่ำ
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

          - 
          - 
          - 
รวมทั้งหมด          - 
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2.6.2  ข้อมูลผู้เรียน – อบรม หลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชา................................................ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  191ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  191  

แผนกวิชาแผนกวิชา  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  รอบรอบ  
จำนวนจำนวน  

ผู้สมัครผู้สมัคร  ผู้เรียนผู้เรียน  ผู้จบผู้จบ  

            
            
            
            

  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  192รุ่นที่  192  

แผนกวิชาแผนกวิชา  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  รอบรอบ  
จำนวนจำนวน  

ผู้สมัครผู้สมัคร  ผู้เรียนผู้เรียน  ผู้จบผู้จบ  

            

            

            

            

  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  193ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  193  

แผนกวิชาแผนกวิชา  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  รอบรอบ  
จำนวนจำนวน  

ผู้สมัครผู้สมัคร  ผู้เรียนผู้เรียน  ผู้จบผู้จบ  

            

            
            
            

  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  1ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่  19944  

แผนกวิชาแผนกวิชา  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  รอบรอบ  
จำนวนจำนวน  

ผู้สมัครผู้สมัคร  ผู้เรียนผู้เรียน  ผู้จบผู้จบ  
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2.2.66.3  ข้อมูลผู้เรียน .3  ข้อมูลผู้เรียน ––  อบรม หลักสูตรระยะสั้นนอกสถานศึกษาอบรม หลักสูตรระยะสั้นนอกสถานศึกษา  

แผนกวิชาแผนกวิชา  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  รอบรอบ  
จำนวนจำนวน  

ผู้สมัครผู้สมัคร  ผู้เรียนผู้เรียน  ผู้จบผู้จบ  

            

            
            

            
            
            
            

            
            

 
2.7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 อาคารเรียนประกอบด้วย 

1. ห้องเรียนทฤษฎี  จำนวน...................................ห้อง 

2. โรงฝึกงาน   จำนวน...................................ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการ   จำนวน...................................ห้อง 

 
2.2.88    สภาพการพัฒนาบุคลากรด้านสภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพที่สอนและงานที่รับผิดชอบวิชาชีพที่สอนและงานที่รับผิดชอบ  

ในปีการศึกษา 2562  ในปีการศึกษา 2562    แผนกวิชา แผนกวิชา ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้  

ที่ ชื่อ ชื่อ ––  สกุลสกุล  
วันที่วันที่
เข้าเข้า

อบรมอบรม  
หัวข้อการพัฒนาหัวข้อการพัฒนา  

จำนวนชั่วโมงจำนวนชั่วโมง  

วิชาชีพวิชาชีพ
ที่สอนที่สอน  

งานที่งานที่
รับผิดชอบรับผิดชอบ  

รวมรวม  
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2.2.99  การบริหารงบประมาณในแผนกวิชา (พ.ค. การบริหารงบประมาณในแผนกวิชา (พ.ค. 6622  ––  เม.ย. เม.ย. 6633))  
      งบประมาณรายรับ ของแผนก ตลอดปีการศึกษา 25งบประมาณรายรับ ของแผนก ตลอดปีการศึกษา 256262    (สำหรับ บกศ. คิดเฉพาะส่วนท่ีใช้ไป)(สำหรับ บกศ. คิดเฉพาะส่วนท่ีใช้ไป)  

รายการรายการ  

จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ  
ร้อยละต่อร้อยละต่อ

งบดำเนินการทั้งหมดงบดำเนินการทั้งหมด  งปม.งปม.  อุดหนุนอุดหนุน  บกศ.บกศ.  อื่น ๆอื่น ๆ  รวมรวม  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์              

ตอบแทนตอบแทน              

ใช้สอยใช้สอย              

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค              

งบบุคลากรงบบุคลากร              

อื่น ๆ (ยกเว้น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)อื่น ๆ (ยกเว้น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)              

--              

--              

--              

--              

ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคา              

รวม (งบดำเนินการ)รวม (งบดำเนินการ)              

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์              

--              

--              

--              

--              

--              

--              

รวมรวม              

สิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง              

--              

--              

--              

--              

รวมรวม              

รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด              
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งบประมาณรายจ่าย ของแผนก ตลอดปีการศึกษา 2562งบประมาณรายจ่าย ของแผนก ตลอดปีการศึกษา 2562  

รายการรายการ  

จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ  
ร้อยละต่อร้อยละต่อ

งบดำเนินการทั้งหมดงบดำเนินการทั้งหมด  งปม.งปม.  อุดหนุนอุดหนุน  บกศ.บกศ.  อื่น ๆอื่น ๆ  รวมรวม  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์              

ตอบแทนตอบแทน              

ใช้สอยใช้สอย              

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค              

งบบุคลากรงบบุคลากร              

อื่น ๆ (ยกเว้น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)อื่น ๆ (ยกเว้น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)              

--              

--              

--              

--              

ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคา              

รวม (งบดำเนินการ)รวม (งบดำเนินการ)              

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์              

--              

--              

--              

--              

--              

--              

รวมรวม              

สิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง              

--              

--              

--              

--              

รวมรวม              

รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด              
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2.2.1100    เกียรติยศและช่ือเสียง ของแผนกวิชาเกียรติยศและช่ือเสียง ของแผนกวิชา  
ท่ีท่ี  ประเภท/เรื่องประเภท/เรื่อง  ช่ือ ช่ือ ––  สกุล ผู้รับสกุล ผู้รับ   หน่วยงานหน่วยงานท่ีมอบท่ีมอบ  

        
        

        
        
        

        
        

        

        
        
        
        

  

  
22..1111    สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับแผนกวิชาสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับแผนกวิชา  

ท่ีท่ี  ประเภท/เรื่องประเภท/เรื่อง  ช่ือ/ช่ือ/ท่ีอยู่ของสถานประกอบการท่ีอยู่ของสถานประกอบการ  
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น        
การประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปน็ไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวั ยเรียนและวัยทำงานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

สถานศึกษามีความสำเร ็จในการดำเน ินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ                    
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ ดังนี ้
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลำดับตามมาตรฐาน  และ
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
 4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
       4.1.1 ด้านความรู้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ.........................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ.........................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
       4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ......................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
 
 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
          4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
สรุปคุณภาพในระดับ.........................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ......................... (ดีเย่ียม  ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง) 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
      4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ......................... (ดีเย่ียม  ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง) 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
   4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
สรุปคุณภาพในระดับ......................... (ดีเย่ียม  ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง) 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
  
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                    4.3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ.........................  
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
 

                    4.3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                1) ผลสัมฤทธิ์ ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................สรุป
คุณภาพในระดับ......................... 
                2) จุดเด่น ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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                3) จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ..............................................................................  
.......................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของแผนกวิชา  ....................  
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ข้อ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ข้อ ด้าน
การมีส่วนร่วม จำนวน 2 ข้อ และด้านปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
          1.1 การดูแลและแนะแนวผเูรียน 
    คําอธิบาย   
 แผนกวิชามีการพัฒนาระบบดูแลช วยเหลือและแนะแนวผู เร ียนใหสามารถสําเร ็จการศึกษา             
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของแผนกวิชา 
 

 

 การประเมิน   
 ร อยละของผู สําเรจ็การศกึษาหลกัสูตรวิชาชพีระยะสัน้ทัง้หมดเทยีบกับจํานวนผู เรียน
หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ แรกเข าของรุ นทีส่าํเรจ็การศกึษา โดยพจิารณาในภาพรวมของแผนกวชิา 
 

  
การคำนวณ 

      จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 
    จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแรกเข้าของปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

 
ความตระหนัก (Awareness) 

………………………........................................…………………………………………………………………………………….............
...........................…………………………………………………………………………………………………………………….................
.......................……………………………………………………………………………………............................…..........................
.......................……………………………………………………………………………………............................…..........................
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………............................………
........................................……………………………………………………………………………………………………………………....
....................................……………………………………………………………………………………................….........................
.......................……………………………………………………………………………………............................….......................... 

ร้อยละ =   
X 100 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

19 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

การตรวจสอบข้อมูลการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ของครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการ
ออกกลางคัน      

2 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันแรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา      

3 จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร
ว ิชาช ีพระยะสั ้นของร ุ ่นท ี ่สำเร็จ
การศึกษา      

4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของ
ครูผู้สอน      
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ปีการศึกษา...................................แหล่งข้อมูล.......งานทะเบียน.................. 
แผนกวิชา..............................................  

ลำดับ ชื่อ – สกุล (ครูผู้สอน) 

จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 

    จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น......  รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... 
            
            
            
            
            
            
 รวมทั้งสิ้น           

 

 แผนกวิชามีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา   =..................คน 
 แผนกวิชามีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแรกเข้าของปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  =..................คน 
        คิดเป็นร้อยละ    =.................. 



 

 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน 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 กำลังพัฒนา 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ 

 ปีการศึกษา.................... แผนกวิชา...................มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแรกเข้า
ของรุ่นที่สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ...............   คน และจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ี
สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ...................คน 
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาของแผนกวิชามีค่าเฉลี ่ย................... ได้ค่าคะแนนเท่ากับ
................................อยู่ในระดับคุณภาพ................................... 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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1.2 ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

 คําอธิบาย   
 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดีแสดงออกทั้งดาน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ         
เปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด   
ลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคต  แหงประเทศ
ไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค การฯ ตามที ่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

 การประเมิน 
 

 1.  ผู ้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ 
เป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณคา และร่วมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ        
ส่ิงแวดลอม  
 2.  ผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็น
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื ่นไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ 
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปญญาไทย จิตสํานึกในการอนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
 3.  ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร ่วมพัฒนาภูมิปญญาไทยมีจ ิตสํานึกในการอนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  
 4.  ผู้เรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ 
เป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
 5.  ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ         
เปนไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปญญาไทยมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................………………………………………………………………………………
……........................................……………………………………………………………………………………………………………
………........................................……………………………………………………………………………………..........................
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………..................
..........………........................................…………………………………………………………………………………………………
…………………........................................……………………………………………………………………………………..............
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 ผลการตรวจสอบข้อมูลผูเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 จํานวนผูเรียนท้ังหมดของแผนกวิชา     
2 จำนวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วย  ความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร   มี
ภาวะผู้นำกล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

    

3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู ้เรียนให้มี
ค ุณธรรม  จร ิยธรรม  และค่าน ิยมที ่พึง
ประสงค์ 

    

4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา         

1.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 
แผนกวิชา............................ปีการศึกษา................................. 

ลำดับ ชื่อ – สกุล (ครูผู้สอน) 

จำนวนผู้เรียน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... 
            
            
            
            
            
 รวมทั้งสิ้น           

 
 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปีการศึกษา...................................... จำนวน...................คน 
 จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประจำปีการศึกษา.............................  จำนวน...................คน 
        คิดเป็นร้อยละ  = ................................. 
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เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ข้ันไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 – 89.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 70 – 79.99 3 ดี 
ร้อยละ 60 – 69.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 60 1 กําลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
 ปีการศึกษา...................แผนกวิชามีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จำนวนท้ังส้ิน ...............
คน และจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จำนวน ...................คน  

 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการประเมินผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์             
อยู่ในระดับคุณภาพ.............................. คิดเป็นร้อยละ ................................ 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
 

 คําอธิบาย   
 แผนกวิชามีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

 การประเมิน   
 รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จสูการเป็นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเทียบ
กับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมี
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 

     การคํานวณ 
 
 รอยละ =                                                                                               x 100 
 
   

 
ความตระหนัก (Awareness) 

 ………………………........................................………………………………………………………………………………
……........................................……………………………………………………………………………………………………………
………........................................……………………………………………………………………………………..........................
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………..................
..........………........................................…………………………………………………………………………………………………
…………………........................................……………………………………………………………………………………..............
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 

      
 

     จํานวนผู้ เรยีนทีป่ระสบความสําเรจ็สู่ การเป็ นผู้ ประกอบการหรอืการประกอบ
อาชพีอสิระ 
จํานวนผู้ เรยีนกลุ่มเป้ าหมายทีผ่่านการพฒันาการเป็ นผูป้ระกอบการหรอืการ
ประกอบอาชพีอสิระ 
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ผลการตรวจสอบข้อมูลผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 แผนกวิชามีกระบวนการในการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ในการ เป น ผู้ประกอบการหร ื อก าร
ประกอบอาชีพอิสระ หร ือการพัฒนา        
ผู เ ร ี ยน ให ม ี สมร รถนะ ในการ เ ป น                 
ผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา 

    

2 จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการ
พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

    

3 จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสู การ    
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

    

4 ผลการประเมินศูนยบมเพาะผู
ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 
ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 
ดาว และระดับ 5 ดาว 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา         

1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
ปีการศึกษา............................แผนกวิชา........................... 

ภาคเรียน
ท่ี 

รหัส / หลักสูตรรายวิชา 
จำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพัฒนาการเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

จํานวนผเูรียนประสบ
ความสำเร็จสกูารเปน 
ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ประสบความสำเร็จ 

สู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

      
      
      
      
      

 รวมทั้งสิ้น     
   
  จำนวนผู้เรียนของแผนกวิชาท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ = .........................คน 
  จำนวนผู้เรียนของแผนกวิชากลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาฯ       = .........................คน 
       คิดเป็นร้อยละ       = .........................คน 
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เกณฑการประเมิน  

  นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
         

ผลการประเมิน 
คา 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
 ปีการศึกษา...................แผนกวิชามีจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายฯ จำนวนท้ังส้ิน ...............คน และ
เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน ...................คน  

 

1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการประเมิน ร้อยละ………………………….โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะอยู่ในระดับ.....................ดาว  ได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับ
คุณภาพ................................... 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

 คําอธิบาย 
   แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ   
เขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 
 การประเมิน 

 1. แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
 3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
 4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
 5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
    

หมายเหตุ 

   1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง        
เหรียญเงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอื่นๆ ไมนับรางวัลชมเชย 

   2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวดแขงขันของหนวยงาน หรือองคกร      
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ี          
จัดขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................………………………………………………………………………………
……........................................……………………………………………………………………………………………………………
………........................................……………………………………………………………………………………..........................
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………..................
..........………........................................…………………………………………………………………………………………………
…………………........................................……………………………………………………………………………………..............
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
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การตรวจสอบขอมูลผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 แผนกวิชามีกระบวนการในการส่งเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเขารวมการประกวด แข่งขัน
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ      

2 ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ      
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา         

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ปีการศึกษา.........................แผนกวิชา............................. 
แบบสรุปรางวัลจากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ลำดับ ชื่อนักศึกษา/ครู ผลการแข่งขัน 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 
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เกณฑการประเมิน 
   นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในระดับนานาชาติ 5 ยอดเยี่ยม 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในระดับชาติ 4 ดีเลิศ 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในระดับภาค 3 ดี 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในระดับจังหวัด 2 ปานกลาง 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในระดับสถานศึกษา 1 กําลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.4 ผูการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 แผนกวิชามีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ ตามเกณฑ์การประเมิน........................ 
 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ................... และมีผลการดำเนินการตามเกณฑ์
การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ......................อยู่ในระดับคุณภาพ............................... 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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1.5 การมีงานทำและศึกษาต่อของผูสําเร็จการศึกษา 

 คําอธิบาย   

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

 

    การประเมิน   

 ร อยละของผู สำเร ็จการศ ึกษาหลักส ูตรประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 การคํานวณ 
 
รอยละ =                                                                                                x  100 
   

ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................………………………………………………………………………………
……........................................……………………………………………………………………………………………………………
………........................................……………………………………………………………………………………..........................
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………..................
..........………........................................…………………………………………………………………………………………………
…………………........................................……………………………………………………………………………………..............
..…........................................……………………………………………………………………………………....................... 

 
 
 
 
 

  จํานวนผู้ สําเรจ็การฝึกอบรม ในปีการศกึษาทีผ่่านมา ทีม่งีานทํา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
           จํานวนผู้ สําเรจ็การฝึกอบรม ทัง้หมดในปีการศกึษาทีผ่่านมา 
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การตรวจสอบขอมูลการมีงานทําและศึกษาต่อของผูสําเร็จการศึกษา 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 แผนกวิชากระบวนการหรือรูปแบบในการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา      

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ในปท่ีผานมา      

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทํา หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ     

4 มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ     
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.5 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
จำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

ทำงาน 
ประกอบอาชีพอิสระ ว่างงาน 

ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น           
   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีท่ีผ่านมา      =   คน 
   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมา ท่ีมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ  =   คน 

          คิดเป็นร้อยละ     = 
หมายเหตุ 
 ๑. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 ๒. สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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เกณฑการประเมิน 
 นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 

(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.5 การมีงานทําและศึกษาต่อของผูสําเร็จการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 ปีการศึกษา....................แผนกวิชามีผู้สำเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมา ท่ีมีงานทำ หรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน................... คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีท่ีผ่านมา จำนวน...............คน 
  
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการประเมินร้อยละ.........................และมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินค่า
คะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับคุณภาพ ................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ....................... 

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
................................................................................................... 

กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงใน  (   )  และกรอกข้อมูลลงในช่องว่างด้วยความเป็นจริง 

1.ช่ือ...........................................................................นามสกุล............................................................ 

     จบการศึกษา   รุ่นท่ี............................... 

     (     ) แผนกวิชาช่างยนต์ 
     (     ) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
     (     ) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     (     ) แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น 
     (     ) แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
     (     ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
     (     ) แผนกวิชาบัญชี 
     (     ) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
     (     ) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
     (     ) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
     (     ) แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
     (     ) แผนกวิชาหัตถกรรม 
     (     ) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

2.ขณะนี้ท่าน 
ทำงาน (     )  ราชการ     (     )  เอกชน 

(     )  ธุรกิจส่วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ  (     )  อยู่ระหว่างรองาน 
(     )  ว่างงาน 

3.ในกรณีท่ีทำงาน 
-  สถานท่ีทำงาน............................................................................................................................... 

................................................................โทรศัพท์....................................................................... 

ตำแหน่ง..................................................รายได้...........................................................บาท/เดือน 
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-  งานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีท่านสำเร็จการศึกษาหรือไม่ 

 (    )   ตรง   (     )  ไม่ตรง 

4.ความรู้วิชาชีพท่ีเรียนได้นำไปใช้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 
(     )  25%  (     )  50%  (     )  75%  (     )  100% 

5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้)  เลขท่ี...........หมู่ท่ี................ตำบล...............อำเภอ................... 
จังหวัด................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์..............................เบอร์มือถือ.................. 
 
หมายเหตุ การสำรวจข้อมูล  (     )  ทางโทรศัพท์  (     )  ไปรษณีย์ 
     (     )  Internet   (     )  สัมภาษณ์ 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

45 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
คำอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เปน็หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

1) แผนกวิชามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
 2) แผนกวิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

3) แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน 
ประกอบการหรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4) แผนกวิชามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 

5) แผนกวิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยา่ง 
ต่อเนื่อง 
 
 ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................……………………………………………………………………………………....................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
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การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 แผนกวิชามีการศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร        

2 แผนกวิชามีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพฒันาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร      

3 แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
สาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน 
ประกอบการหรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน      

4 แผนกวิชามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได
จากการพัฒนา      

5 แผนกวิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง     

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 

(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ    
 แผนกวิชามีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบตามข้อท่ี.......ถึงข้อท่ี...... 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ........................อยู่ในระดับ
คุณภาพ........................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

การคํานวณ 
 

 ร้อยละ =                                                                    x  100 
 

 
ความตระหนัก (Awareness) 

 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 

 

 
การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาฯ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 จำนวนรายวิขาท่ีแผนกวิชาจัดการเรียนการสอน      
2 จำนวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  

หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม      

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนรายวิชาท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฯ 
 

จ านวนรายวิชาทัง้หมดของแผนกวิชา 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
จำนวนรายวิชาที่สอน

ทั้งหมด 

จำนวนรายวิชาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม 
    
    
    
    
    

รวมทั้งสิ้น   
 
สรุป จำนวนรายวิชาท้ังหมดแผนกวิชา    =.......................... 
 จำนวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ   =.......................... 
    คิดเป็นร้อยละ   =.......................... 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  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 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 

(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 แผนกวิชามีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน จำนวน................... และมีรายวิชาท่ีมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จำนวน............... 
  
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยร้อยละ.....................และมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับคุณภาพ................................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 คำอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียน                 
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
  

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบด้วย  
1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรูท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2) แผนการจ ัดการเร ียนรู ม ีการบ ูรณการค ุณธรรม จร ิยธรรม ค ่าน ิยม ค ุณลักษณะที ่พึง 

ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
 4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใช้สื่อเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู  
ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 
 ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………............
............................……………………………………………………………………………………………………………………................
........................……………………………………………………………………………………............................…........................
................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………............................……
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………................….....................
...................……………………………………………………………………………………....................... 
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 ผลการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  เพื่อ
กำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      

2 แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM 
Education เป็นต้น     

4 แผนการจัดการเรียนรู ้มีการกำหนดการใช้ส่ือ  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที ่เหมาะสม  และนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน     

5 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการท่ีหลากหลาย     

 
เกณฑการประเมิน 
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ  (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 แผนกวิชามีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  จำนวน................................รายวิชา 
 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามข้อ.....................และมีผล
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ... .............................อยู ่ในระดับคุณภาพ 
................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและนำไปใชใ้นการจัดการเรียน
การสอน 
 

การคำนวณ 
 

 
 

=  x 100  ร้อยละ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 

 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
 

 

 การตรวจสอบข้อมูลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 จำนวนรายวิชาทั้งหมดของครูที่จัดการเรียนการ
สอน      

2 จำนวนรายวิชาที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ สู่
การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน      

 
 
 
 
 
 

จ านวนครผูู้สอนท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนรู สูก่ารปฏิบติัท่ีเน นผู
เรียนเป นส าคญั ู

และน าไปใช ในการจดัการเรียนการสอน 
 

จ านวนครผูู้สอนทัง้หมดของแผนกวิชา 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

แผนกวิชา จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 
จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 

   
   
   

รวม   
 
สรุป จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด    =..................... 
 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้ =..................... 
    เฉล่ียร้อยละ  =..................... 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  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 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 แผนกวิชา................................ มีครูผู้สอน จำนวน ................ คน และมีจำนวนครูผู้สอนท่ีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 
............ คน 
 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยร้อยละ.....................และมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับคุณภาพ......................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1  ครูผสูอน 
 แผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครู ผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
      3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผู้เรียน
เป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 
 การประเมิน 
 1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรใูนการจัดการ
เรียนการสอน 
 5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
  
 การคำนวณ  กำหนดให้ 
      N = จำนวนครูผูสอนท้ังหมด 
      V = จำนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
      W = จำนวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
      X = จำนวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      Y = จำนวนครูผูสอนท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด 
การเรียนการสอน 
      Z = จำนวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู 
 

  ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
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ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 การตรวจสอบขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน      
2 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน      
3 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ

เรียนรดู้วยเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง     

4 ครูผู้สอนใช้เส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน     

5 ครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก
ปัญหาการจัดการเรียนรู้     
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
       3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

แผนกวิชา 
จำนวนครู 
ทั้งหมด 

มีวุฒิตรง 
ตามสาขา 

ที่สอน 

มีแผน
จัดการ
เรียนรู้ฯ 

จัดการเรียน
การสอนตรง
ตามแผนฯ 

ใช้สื่อ 
นวัตกรรม 

เทคโนโลยีฯ 

ทำวิจัยพัฒนา
คุณภาพการ

เรียนฯ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
             

             

             

รวม             

 
 เกณฑการประเมิน 

 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5อ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3อ 1,2,3  3 ดี 

มีผลการประเมินตามขมีผลการประเมินตามข้อ 1,2อ 1,2  2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขมีผลการประเมินตามข้อ 1อ 1  1 กําลังพัฒนา 

       

   

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 1.  แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด.......................คน 
 2.  แผนกวิชามีจำนวนครูท่ีวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน..................คน 
 3.  แผนกวิชามีจานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้........................คน  
 4. แผนกวิชามีจำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ  
สอนท่ีหลากหลาย.................คน  
 5. แผนกวิชามีจำนวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน  
การจัดการเรียนการสอน.......................คน 
 6. แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ  
จัดการเรียนรู้.....................คน 
 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเฉล่ียร้อยละ.....................และมีผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับ .......................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 คำอธิบาย 

 ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียน 
มีความมงุมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
  

 การประเมิน 

 1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

 2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

 3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนร ู

 4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 

 5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 
  

 การคํานวณ   กําหนดให 

      N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 

      V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

      W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

      X = จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
      Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 

      Z = จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 

 
   รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                     5N 

ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  

 การดำเนินการ (Attempt)                           
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
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 การตรวจสอบขอมูลการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี จำนวนวิชา  
1 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็น

รายบุคคล       
2 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจําช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน      
3 จำนวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู      
4 จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความ

มุงมั่นต้ังใจในการเรียน     
5 จำนวนครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลด

านการเรียนและดานอื่น ๆ     
  

 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

แผนกวิชา 
จำนวนครู 
ทั้งหมด 

จัดทำข้อมูล
ผู้เรียนฯ 

มีข้อมูลฯ
เป็นปัจจุบัน 

ใช้เทคนิค
บริหารจัดการฯ 

ใช้วิธีเสริม
แรงจูงใจฯ 

การช่วยเหลือ
ผู้เรียนฯ 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
             

             

             

รวม             
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 เกณฑการประเมิน 

 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 1.  แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด........................คน 
 2.  แผนกวิชามีจำนวนครูท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล.....................คน 

 3.  แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน..................คน 

 4.  แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนร.ู.................คน 

 5. แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน............คน 

 6. แผนกวิชามีจำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ.........คน 

 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียน เฉล่ียร้อยละ.....................และมีผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ...................ได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................ 
 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
 ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช ในการจัดการเรียน       
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได รับการยอมรับ      
หรือเผยแพร 
 
 การประเมิน 
 1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
 2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
 3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรบั
หรือเผยแพร 
  

 การคํานวณ 
  กําหนดให 
      N = จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
      V = จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
      W = จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
      X = จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 
      Y = จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      Z = จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
หรือเผยแพร 
 
  รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                                                 5N 
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ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………............
............................……………………………………………………………………………………………………………………................
........................……………………………………………………………………………………............................…........................
................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………............................……
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………................….....................
...................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 การตรวจสอบขอมูลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและ
เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ      

2 จำนวนครูผู้สอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี      

3 จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน     

4 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ     

5 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผย
แพร     
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

แผนกวิชา 
จำนวนครู 
ทั้งหมด 

จัดทำ
แผนพัฒนา

ตนเองฯ 

ได้รับการ
พัฒนา

ตนเองอย่าง
น้อย 12 
ชม./ปี 

นำผลจากการ
พัฒนามาใช้
ในการเรียน
การสอน 

มีผลงานจาก
การพัฒนา
ตนเองฯ 

ใช้นวัตกรรม
จากการ

พัฒนาตนเอง
ที่ได้รับการ
ยอมรับฯ 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
             

             

             

รวม             

 
เกณฑการประเมิน 
 นําคารอยละเฉล่ียท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 69.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1  เชิงปริมาณ 
 1.  แผนกวิชามีจํานวนครูผูสอนท้ังหมด...................คน 
 2.  แผนกวิชามีจํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ...............คน 
 3.  แผนกวิชามีจํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอปี................ คน 
 4.  แผนกวิชามีจํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน...............คน 
 5.  แผนกวิชามีจํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ.................คน 
 6.  แผนกวิชามีครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรบั
หรือเผยแพร...................คน 
 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการประเมินการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ เฉล่ียร้อยละ.....................และมีผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ................................อยู่ในระดับคุณภาพ..................... 
 
 1.3  ผลสะท้อน 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

คำอธิบาย   
การสร้างเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ

หรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

 
การประเมิน   
1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง

ในประเทศและหรือตางประเทศ 
2.  สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 
3.  แผนกวิชามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี ่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางาน
ท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4.  แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร     
อยางเปนรูปธรรม 

5.  แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ 
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
ความตระหนัก (Awareness) 

 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                           
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 



  

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
 

70 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 การตรวจสอบข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ       

2 เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อพฒันาศักยภาพครูและครู
ฝึกในสถานประกอบการ      

3 จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผู
เช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ัง
ในประเทศและหรือ ตางประเทศรวมพัฒนาผู
เรียน     

4 มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 
ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม     

5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการในการระดมทรัพยากรในการ จัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง     

 
 
 

*หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบข้อที่ 1 ให้นำหลักฐานมาจากแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 

ครบทั้ง 5 ข้อ 
มีแผนโครงการ

การระดม
ทรัพยากรในการ

จัดการ 

หลักฐานการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรง

คุณ 
วุฒิในการฝึกอบรม 

ข้อมูลสถาน
ประกอบการที่
มีส่วนร่วมใน
การจัดการ
ฝึกอบรม 

การสนับสนุน
ทรัพยากรอื่น ๆ 
ในการจัดการ

ฝึกอบรม 

การประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามแผนงาน

โครงการ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 
ภาคเรียนที่  1              

รุ่นท่ี.......               

รุ่นท่ี.......               

               

ภาคเรียนที่  2              

รุ่นท่ี.......               

รุ่นท่ี.......               
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 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

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

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
 แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ......................... 
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีผลการการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามข้อ......................ได้
ค่าคะแนน........................อยู่ในระดับคุณภาพ.................................. 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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4.2  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

 คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  การบริการชุมชน  การบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ  และจิต
อาสา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
 

การประเมิน   
 1. แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
 2. แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 
 3. แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
 4. แผนกวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
 5. แผนกวิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
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 ผลการตรวจสอบข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสา 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน      

2 ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผู
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน      

3 ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน     

4 ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน     

5 การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา     

 
 เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5  ข้อ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4  ข้อ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3  ข้อ ๓ ดี 
มีผลการประเมิน  2  ข้อ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1  ข้อ ๑ กําลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.2  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงประมาณ 
 แผนกวิชามีผลการเข้าร่วมกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ท้ังหมด .................กิจกรรม 
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน.................ข้อ
ได้ค่าคะแนน................................ อยู่ในระดับคุณภาพ............................ 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 

5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
 

คำอธิบาย   
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หองเรียน  หองปฏิบัติการ

แหล่งการเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 
การประเมิน   

 1.  แผนกวิชามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาใหเอื้อต่อการจัดการเรียนรู 
 2.  แผนกวิชามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน        
หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  และส่ิงอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนร่วมของครู บุคลากรและผูเรียน 
 3.  แผนกวิชามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ    
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
 4.  แผนกวิชาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู
โรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 5.  แผนกวิชาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 
ความตระหนัก (Awareness) 

 ………………………........................................…………………………………………………………………………………
…........................................…………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................……………………………………………………………………………………............................….........
...............................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
 …........................................……………………………………………………………………………………......................
......………........................................…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................……………………………………………………………………………………................…........
................................……………………………………………………………………………………....................... 
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การตรวจสอบข้อมูล อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนร ูโรงฝึกงาน  และส่ิงอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการ      

2 แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหล่งการเรียนรู โรงฝึกงาน  และส่ิงอำนวยความ
สะดวกให้มีความพรอมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากร และผู้เรียน      

3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรยีนรู
โรงฝึกงาน  และสิ ่งอำนวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการท่ีกำหนด     

4 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
และส่ิงอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการ
เรียนร ู     

5 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
และส่ิงอำนวยความสะดวกสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา     
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เกณฑการประเมิน 
 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงประมาณ 
 แผนกวิชามีผลการประเมินอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน...............ข้อ 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชามีการผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน................................ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ............................ 
 
1.3  ผลสะท้อน 
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ส่วนที่ 6 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 7 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา 
 

 แผนกวิชามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแผนกวิชา ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                ลงช่ือ ............................................................. 
                                (..........................................................) 
                หัวหน้าแผนกวิชา .......................................... 
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ความเห็นของหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
                   ลงช่ือ .................................................. 
                            (นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ) 
                           หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
            ลงช่ือ .................................................. 
                  (นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี) 
                  ครูชำนาญการ  ทำหน้าท่ี 
          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
        ลงช่ือ .................................................. 
                                     (นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ) 
                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 
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ภาคผนวก 

 
 
 

 
 


