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บทที่  1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 

1. ประวัติวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ได้ด าเนินการ
และพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้  

พ.ศ. 2536   ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ. 2537   เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2539   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นแรก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบการ
เรียนปกติ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชา
พาณิชยการ 

พ.ศ. 2540   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

พ.ศ. 2542   เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก 1 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย) 

พ.ศ. 2543   เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน นักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมดังนี้ 

หลักสูตร ปวช.  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคหกรรม (ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย) 

หลักสูตร ปวส.  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และ (การตลาด)  
 พ.ศ. 2545   เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 
 พ.ศ. 2547   เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส.  
 พ.ศ. 2550   เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระดับ ปวส.       
และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส. 

พ.ศ. 2551   เปิดสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช. และสาขาวิชา
เทคนิคโลหะการ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ปวส.  

พ.ศ. 2556   เปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” 
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 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ให้บริการทางการศึกษาหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
ปกติ และระบบเทียบโอนประสบการณ์ อีกท้ังมีการจัดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ  

2. ข้อมูลแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 7  คน เป็นข้าราชการครู จ านวน  1 คน  พนักงาน

ราชการ จ านวน  3 คน   ครูพิเศษสอนจ านวน  3  คน อัตราส่วนครู : นักเรียน     เท่ากับ 1:25 คน   การ
ปฏิบัติงานสอนในรายวิชา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าที่สอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังอยู่ ณ อาคารสุพรรณิการ์ 6 ประกอบด้วย
จ านวนห้องเรียน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง 

 
   3.  แผนภูมิโครงสร้ำงบริหำรของแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้กระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรในแผนกเพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมกัน
คิด  ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน และด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มี
โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรของแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

นำยสง่ำ คูค ำ 
หัวหน้ำแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส ์ 

 

นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

           

นางสาวศศิธร อมรพันธ ์
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

นางสาวดรณุี  สุธาอรรถ 
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์(ภาคเรียนท่ี 1) 

 

นางสุรีย์  หนองกก 
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์(ภาคเรียนท่ี 1) 

 

นายสุรยิา  ธงภักด ี
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์(ภาคเรียนท่ี 2) 

 

นางสาวมณรีัตน์ บัวค า 
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับครู/ บุคลำกร 

ตำรำงที่  1   แสดงจ านวนครู / บุคลากร  จ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ครู/บุคลำกร 
คุณวุฒิ 

รวม (คน) ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ครู (ข้าราชการ) 1    - - 1 
ครู (พนักงานราชการ) 1 2   - - 3 
ครู (พิเศษสอน) 1 2   - - 3 
รวมทั้งสิ้น 3 4   - - 7 

  

จ านวนครู วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  7  คน   ปริญญาโท จ านวน   -   คน   
และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก  จ านวน   -   คน 
 

ตำรำงท่ี  2  แสดงจ านวนครู / บุคลากร  ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญำตร ี สูงกว่ำปริญญำตร ี
วุฒิ สำขำ วุฒิ สำขำ 

1 นายสง่า คูค า ครู คศ.๑ ปทส. ไฟฟ้า(เทคนิคไฟฟา้สื่อสาร   
2 นายจีราศักดิ์  วฒุิศรีศิริพร พนักงานราชการ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์   
3 นางสาวศศิธร   อมรพันธ ์ พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม   
4 นางสาวมณีรัตน์  บัวค า พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม   
5 นางสาวดรุณี  สุธาอรรถ(ภาคเรียนที่ 1) ครูพิเศษ กศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษา(อิเล็กทรอนิกส์) 
  

6 นางสุรีย์  หนองกก(ภาคเรียนที่ 1) ครูพิเศษ กศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษา(อิเล็กทรอนิกส์) 

  

7 นายสุริยา     ธงภักด ี(ภาคเรียนที่ 2) ครูพิเศษ คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
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ตำรำงท่ี 3  แสดงจ านวนครู/บุคลากร รายละเอียดการสอน 
 

ที่ ชื่อ 

รำยละเอียดกำรสอน 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

วิชำที่สอน 
จ ำนวน
คำบ 

วิชำที่สอน 
จ ำนวน
คำบ 

1 นายสง่า คูค า 
 

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 4 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบรักษาความปลอดภัย 

8 

วิชาวงจรดิจิตอล 4 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1 12 

วิชาการวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 3 วิชาไมโครโพรเซสเซอร ์ 8 
วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3   
วิชาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม 

4   

วิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 4   
    

รวมทั้งสิ้น 22  28 

2 นายจีราศักดิ์  วฒุิศรีศิริพร 
 

เครื่องเสยีง 4 เครื่องรับโทรทัศน ์ 10 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 วงจรพัลส์และดจิิตอล 12 
ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1**** นิเทศ ระบบเสียง 3 
ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2**** 4(นิเทศ) ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 1**** 
4(นิเทศ) 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 4 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 2**** 

นิเทศ 

งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจติอล 3 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการ
วัด 

4 

  งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3 

รวมทั้งสิ้น 19  36 

3 นางสาวศศิธร   อมรพันธ ์
 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 4 พัลส์เทคนิค 3 

ดิจิตอลเทคนิค 3 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3 

ระบบโทรคมนาคม 3 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 
ระบบโทรศัพท ์ 3 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3 พ้ืนฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 
เทคนิคเครื่องรับส่งวิทย ุ 3 โครงการ 4 
  โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 4 
  วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 3**** 
4(นิเทศ) 

  วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 4**** 

นิเทศ 

รวมทั้งสิ้น 19  28 
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4 นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 4 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 8 

ระบบภาพ 4 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 8 

ระบบเสียงระบบภาพ 6 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ 4 

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 3 

งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 4 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส ์ 2 

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3   

รวมทั้งสิ้น 24  25 

5 นางสาวดรุณี  สุธาอรรถ 
 

เครื่องรับวิทย ุ 6 -ไม่มสีอน-  

ระบบภาพ 4   

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 6   

ไมโครโปรเซสเซอรเ์บื้องต้น(ปรับพื้น) 5   

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3   

ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1**** นิเทศ   

ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2**** 4(นิเทศ)   

รวมทั้งสิ้น 28  0 

6 นางสุรีย์  หนองกก 
 

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 8 -ไม่มสีอน-  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 10   

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 6   

    

รวมทั้งสิ้น 24  0 

7 นายสุริยา     ธงภักด ี
 

-ไม่มสีอน-  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร ์

 

  เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ  

  โครงการ  

  โทรคมนาคมเบื้องต้น  

  โทรศัพท ์
 

 

รวมทั้งสิ้น 0   
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5.  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน   นักศึกษำ 
ตำรำงท่ี  4  แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามเพศ 
 

ล ำดับที่ ระดับชั้น/กลุ่ม /สำขำงำน 
จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ 

ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
 
 
 

1 

ระดับชั้น ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     
ปวช1. 43 4 47  
ปวช2. 22 3 25  
ปวช3. 39 2 41  
รวม 104 9 113  

 
 
2 

ระดับชั้น ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     
ปวส1. 15 - 15  
ปวส2. 11 - 11  
รวม 26 - 26  

รวมทั้งสิ้น 130 9 139  
 

6. งบประมำณ 
ตำรำงท่ี  5 การจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

ภำคเรียน งบด ำเนินกำร งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
1   
2 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
7. ข้อมูลห้องปฏิบัติกำร 

ตำรำงท่ี  6 ข้อมูลแสดงรายละเอียดของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร ครูผู้รับผิดชอบ 
1 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 (6305) นายสง่า  คูค า 
2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 (6306) นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
3 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 (6307) นายสง่า  คูค า 
4 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 4 (6308) นางสาวดรุณี  สุธาอรรถ(ภาคเรียนที่ 1) 

นายสง่า  คูค า(ภาคเรียนที่ 2) 
5 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 5 (6309) นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร(ภาคเรียนที่ 1) 

นายสุริยา  ธงภักดี(ภาคเรียนที่ 2) 
6 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 6 (6310) นางสาวมณีรัตน์  บัวค า(ภาคเรียนที่ 1) 
7 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 7 (6311) นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 
8 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8 (6312) นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
9 ห้องเรียน1 (6303) นายสง่า  คูค า 
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8.  ผลงำนที่สร้ำงช่ือของแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ (ปีกำรศึกษำ 2556) 
ตำรำงท่ี  7 ข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลงานที่สร้างชื่อเสียงของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ รำยกำร ข้อมูล/เอกสำร/วุฒิบัตร 
1 รางวัลเหรียญทอง สิงประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือผลงานซิงค์ล้างมืออัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

-เกียรติบัตร 

2 รางวัลเหรียญทอง สิงประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย ช่ือผลงานเครื่องเตือนภัยน้ าท่วม การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

-เกียรติบัตร 

3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดบัเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดบัภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2556 

-เกียรติบัตร 

4 รางวัลชมเชย สิงประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2556 

-เกียรติบัตร 

5 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

-เกียรติบัตร 

รวมทั้งสิ้น 5 รายการ 
 

9. สถำนประกอบกำรที่ร่วมมือ 
ตำรำงท่ี  8 ข้อมูลแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการที่ร่วมมือกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ที ่ ชื่อบริษัท สถำนที่ตั้ง 
1 ร้าน โอ๋ อิเล็กทรอนิกส์ 207/1 ม.12  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ 086-6902237 
2 ร้าน อู๊ดอิเลคทรอนิคส์ 301/29 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ 038-300905 โทรสาร 038-414057 
3 ร้าน เทคนิค ออโต้แอร์ 14/4-5-6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ 038-422180 โทรสาร 038-726676 
4 บริษัท ทริปเปิลที บอรดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน) 
35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-001087 โทรสาร 038-001080 

5 ร้าน S.P Serviec 118/8 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-426023 โทรสาร 038-225755 

6 ร้าน ชิ อิเล็กทรอนิกส์ 44/16 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 089-6059683 
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7 โรงแรม Long Beach Garden 
Hotel&Spa 

499/7 ม.5 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-414616 โทรสาร 038-421714 

8 บริษัท พี.เอส.ที โปรเฟชชั่นนอล เอ็น
จิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

136/133 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-414616 โทรสาร 038-421714 

9 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
พัทยา 

78/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 
โทรศัพท์ 038-361361 ต่อ 2320 

10 บริษัท ยูโรเซีย เอช.อาร์.โซลูชั่น จ ากัด 12 ซ.วธิธรรมสาธิต 2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 
โทรศัพท์ 081-1702146 

11 ร้าน G&B Sloution 52/6 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 085-1100075 

12 ร้าน PCA 78/4 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 089-7541829 

13 บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จ ากัด 4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 
โทรศัพท์ 038-495168 โทรสาร 038-495169 

14 ร้าน ซีลี่ ซาวด์ 6/1 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 083-5438597 

15 บริษัท คอมเทลแชท จ ากัด 53/48,50 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ 038-330799#0 โทรสาร 038-330799#321 

16 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) 

1169/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม.10120 โทรศัพท์ 02-2855011-6 โทรสาร 02-2855017 

17 บริษัท พัทยา ชายน์-ซีสเต็มส์ จ ากัด 95/4 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 081-4296408, 038-223141 โทรสาร 038-223141 

18 บริษัท ทีที แอนด์ ที จ ากัด (มหาชน) 436/2 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 084-4383662 โทรศัพท์ 038-702119 

19 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

1168/109 ชั้น36อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

20 บริษัท ฟูจิสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

92/9 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 
โทรศัพท์ 038-490440-4 โทรสาร 038-490195 

รวมทั้งสิ้น 20 สถำนประกอบกำร 
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10. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำรำงท่ี  9 ข้อมูลแสดงรายละเอียดงบประมาณที่ได้จัดสรร 
 

1.  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา  2556 
 

ล ำดับ ประเภทของเงิน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1 เงินงบประมาณ  (วัสดุ+โครงการ)   
2 เงินรายได้สถานศึกษา  (ครุภัณฑ์)   
3 ครุภัณฑ+์สิ่งก่อสร้าง  (สอศ.)   
4 อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น   
 
ตำรำงท่ี  10 ข้อมูลแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
 

  2.  งบประมาณรายจ่าย  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา  2556 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1 จดัซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่  2/2555 15,000  
2 จดัซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่  1/2556 15,000  
3 โครงการ   

รวมทั้งสิ้น 30,000  
 
11. ปฏิทินปฏิบัติงำนแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

ตำรำงท่ี  11  ข้อมูลแสดงรายละเอียดของ ปฏิทินปฏิบัติงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

วัน/ เดือน/ ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
7/5/2556 ส่งโครงการสอน/แผนการสอน ครูผู้สอน 
10/5/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
20/5/2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556   
30/5/2556 ประชุมผู้ปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/57 ครู/นร.-นศ. 
31/5/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
6/6/2556 ครู นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครู/นร.-นศ. 
7/6/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
17/6/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(1) ครูผู้สอน 
20/6/2556 โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู/นร.-นศ. 
28/6/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
19/7/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
19/7/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(2) ครูผู้สอน 
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19/7/2556 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครู/นร.-นศ. 
25/7/2556 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ครู/นร.-นศ. 
26/7/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
9/8/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
9/8/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(3) ครูผู้สอน 

19-21/8/2556 โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครู/นร.-นศ. 
22-23/8/2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องถ่ายส าเนา ครู/นร.-นศ. 

30/8/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
6/9/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(4) ครูผู้สอน 
12/9/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู

16-20/9/2556 สอบวัดความรู้/จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ครู/นร.-นศ. 
23-24/9/2556 โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ ครูผู้สอน 
25-26/9/2556 โครงการจัดท าใบงาน/ใบความรู้ ครูผู้สอน 

9/10/2556 ส่งโครงการสอน/แผนการสอน ครูผู้สอน 
10/10/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
21/10/2556 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556   

21-22/10/2556 โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครู/นร.-นศ. 
28-31/10/2556 สอบหัวข้อโครงการ ครู/นร.-นศ. 

1/11/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
8/11/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(2) ครูผู้สอน 
8/11/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
14/11/2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครู/นร.-นศ. 

18-21/11/2556 โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครู/นร.-นศ. 
28/11/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
13/12/2556 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(2) ครูผู้สอน 
13/12/2556 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
19/12/2556 โครงการการส่งเสริมเทคนิคการท างานเป็นทีม ครู/นร.-นศ. 
27/12/2556 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
3/1/2557 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(3) ครูผู้สอน 
3/1/2557 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู
9/1/2557 โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครู/นร.-นศ. 

13-27/1/2557 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ครู/นร.-นศ. 
30/1/2557 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา ครู/นร.-นศ. 
31/1/2557 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน ครู/นร.-นศ. 
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7/2/2557 รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(4) ครูผู้สอน 
7/2/2557 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู

10-13/2/2557 สอบวัดความรู้/จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ครู/นร.-นศ. 
7/3/2557 ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คร ู

10-14/3/2557 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ครูผู้สอน 
17-21/3/2557 โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ ครูผู้สอน 
24-28/3/2557 โครงการจัดท าใบงาน/ใบความรู้ ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 12 - 
 

 
บทที่  2 

วิธีด ำเนินกำรแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส ์
 

2.1  วิสัยทัศน์ 
 มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษา พัฒนาวิชาการ ผลิตนักคิด นักประดิษฐ์ พัฒนาอาชีพสู่สถานประกอบการและ
ชุมชน มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม 
  
 

2.2 พันธกิจ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นทักษะปฏิบัติ ให้กับผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษา สมศ. 
2. การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และการวิจัยที่มีคุณภาพ 
3. การผลิตก าลังพล ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 
4. การน าหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

2.3 เป้ำหมำย 
1. มุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ วิชากร ด้านสาขาวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์ 
2. มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพอีเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ 
3. มุ่งพัฒนานักคิด นักประดิษฐ์ นักพัฒนาเทคโนโลยี นักนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
5. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูง 
6. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
7. เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จรยิธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

2.4  ประเด็นยุทธศำสตร์  (ถ้ำมี) 
 
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสาขาวิชาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การบริหาร
จัดการสาขาวิชา 

1. จัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในสาขางาน 
2. จัดระบบการดูแลบุคลากรของสาขางาน มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาสาขางานอย่างเหมาะสม 

หัวหน้าสาขางานใช้ภาวะและการมี
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการประสม
ประสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สาขางานและหน่วยงานหรือบุคลากร
ภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสาขางาน 

2. การพัฒนา
ผู้เรียน 

1. นักศึกษามีโครงการวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
ประกวดไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของนักเรียน 
นักศึกษาปีที่ 3 และ ปวส.2 
2. มีแผนงานและด าเนินโครงการแข่งขันทักษะ

การมีความรู้และทักษะวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมีความ
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วิชาชีพ 
3. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพ ที่ดีเหมาะสม
และมนุษย์สัมพันธ์ 
4. นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
5. สถานประกอบการมีความพึงพอใจผู้ส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 98 

เข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีพค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. การพัฒนา
หลักสูตรและ 
การจัดการเรียน
การสอน 

1. มีหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการกับสาขางาน 
2. มีการจัดท าแผนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. มีมุมวิชาการประจ าสาขางาน 
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของสาขางานที่
มีประสิทธิภาพ 

การมีส่วนร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบร่วมกับสถาน
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ 
เต็มศักยภาพ 

4. การวิจัยและ
พัฒนาผลงาน 
โครงงานทาง
วิชาชีพ 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

1. จ านวน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมโครงงานทาง
วิชาชีพ และ งานวิจัยของสาขางาน มีมากกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
2. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานทางวิชาชีพ 
และ งานวิจัยของสาขางาน ชุมชนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานทางวิชาชีพ 
และ งานวิจัยของสาขางานได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

5. การบริการทาง
วิชาการวิชาชีพ 
แก่ชุมชนและ
สังคม 

1. ผู้เรียนออกบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของชุมชน สังคมองค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

6. การจัดหา
ทรัพยากรและ
แหล่ง 
การเรียนรู้ 

1. มีโครงการการจัดหาทรัพยากร 
และแหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยากรและจัดหาพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้เพิ่มเติม 

7. การพัฒนาครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. จัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ 
และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุก
ระดับโดยส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มี
การพัฒนาตนเอง และคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ิมเติม 
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8. การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

1. มีการลงนามความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการไม่น้อย
กว่า 10 สถานประกอบการ 

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
2.5  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง 
จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
 

ด้าน  เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
1. ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน คร ู
และบุคลากรภายใน
สาขางาน 

- ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสาขางาน มีความ
ปลอดภัยทุกด้านทุกคน 

1. ก าหนดแนวทางในการป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียนนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรทุกคนมีความตระหนักในการ 
รักษาความปลอดภัยของสาขางานประสิทธิภาพ 

2. ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

- ไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
สาขางาน 

1. ก าหนดแนวทางในการป้องกันด้านการ 
ทะเลาะ วิวาทของนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ชี้แจงบทลงโทษ ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา 
3. ด าเนินโครงการครูที่ปรึกษา 
4. จัดกิจกรรมพ่ีช่วยเหลือน้องเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน 

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพ
ติด 

-ไม่มีสารเสพติดในสาขา
งาน 

1. ก าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีสารเสพติดใน
สาขางาน 
2. ชี้แจงบทลงโทษ ที่เกิดจากการมีสารเสพติดไว้
ครอบครอง 
3. ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
4. ด าเนินโครงการครูที่ปรึกษา 

4. ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่นการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

-ไม่มีความเสี่ยงทาง
เพศสัมพันธ์ใน 
สาขางาน 

1. ก าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ใหม้ีความเสี่ยงทาง
เพศสัมพันธ์ในสาขางาน 
2. ด าเนินโครงการให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษากับผู้เรียน 

5. ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

-ไม่มีการพนันและการมั่ว
สุมในสาขางาน 

1. ก าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการพนัน และการ
มั่วสุม ในสาขางาน 
2. ชี้แจงบทลงโทษ ที่เกิดจากการเล่นการพนัน และม่ัว
สุ่ม 
3. ด าเนินโครงการครูที่ปรึกษา 
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2.6  วิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 
 

1. กำรวำงแผนงำนของสถำนศึกษำ 
 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของ
ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทุก
รายวิชา เพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เกิดความรู้ ทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2. กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาหรือความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น ได้จัดอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และการท าแผนการสอนแบบบูรณาการ และมีการ
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  กำรตรวจสอบติดตำม 
 ผู้สอนจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาโดยจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการที่มีเทคนิคและวิธีการ
สอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
 การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการที่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา ดังนั้นแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ความส าคัญ
และส่งเสริมพัฒนาการจัดท าแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 

มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผู้เรียน  และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 พัฒนาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิช าชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

สะสม 2.00 ขึ้นไป โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการลงทะเบียนและ
ประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ควำมพยำยำม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป โดยมีโครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและ
ร่วมกันหาทางแก้ไข โดยครูผู้สอนมีการสอนเสริมให้เด็กที่อ่อน และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา 
และลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เพ่ือช่วยปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวช.  (ภำคเรียนที่  1) 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก
กลำงคัน

(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
1 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

ปวช. 1 47 1 46 25 54.35 
ปวช. 2 25 1 24 15 62.5 
ปวช. 3 41 0 41 37 90.24  
รวมสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 113 2 111 77 69.37 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวส. (ภำคเรียนที่  1) 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก
กลำงคัน

(2) 

จ ำนวนคงเหลือ 
(3) =(1) –(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

     

ปวส. 1 15 0 15 13 86.67 
ปวส. 2 11 0 11 11 100.00 
รวมสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 26 0 26 24 92.30 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวช.  (ภำคเรียนที่  2) 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก
กลำงคัน

(2) 

จ ำนวน
คงเหลือ(3) 
=(1)–(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
ปวช.  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

ปวช. 1 41 0 41 26 63.41 
ปวช. 2 24 0 24 14 58.33 
ปวช. 3 41 0 41 32 78.05 
รวมสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 106 0 106 72 67.92 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  ระดับ  ปวส. (ภำคเรียนที่ 2 ) 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้

ลงทะเบียน
(1) 

จ ำนวนผู้
ลำออก
กลำงคัน

(2) 

จ ำนวนคงเหลือ 
(3) =(1) –(2) 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
ปวส. 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

     

ปวส. 1 15 0 15 15 100.00 
ปวส. 2 11 0 11 11 100.00 
รวมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 26 0 26 26 100.00 
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การค านวณร้อยละ = จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 ข้ึนไป    x 100 
   จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบยีนเรยีนทั้งหมด  - จ านวนผู้เรยีนที่ออกกลางคัน 
      

ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  จ านวน 98 คน  จากผู้เรียนทั้งหมด 132 คน คิดเป็นร้อยละ 74.24 ของผู้เรียนทั้งหมด  
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

........................................................................................................  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีความตระหนักในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน 

คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอยา่งจากสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า  (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผล เพ่ือให้ทราบว่าสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในระดับใด 
 

 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับค าสั่งมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานทวิภาคี  และงานแนะแนว 
ให้ด าเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ทราบว่าสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  หรือบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในระดับใด  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ความรู้และ
ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา  การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
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มีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยก ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำง  สร้ำงเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมลูมำวิเครำะห์แยกตำม

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

จ ำนวนที่ตอบกลับ 

จ ำนวนของสถำน
ประกอบกำรและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51-5.00 

ร้อยละของสถำน
ประกอบกำรและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51-5.00 
สถำน

ประกอบกำร 
ชุมชน 

สถำน
ประกอบกำร 

ขุมขน 
สถำน

ประกอบกำร 
ชุมชน 

30 19 7 17 6 89.48 85.72 

 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนมีการ
แจกแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ  และชุมชน จ านวน 30 ชุด   และมีสถานประกอบการตอบกลับมา
จ านวน 19 ชุด  มีบุคคลในชุมชนตอบกลับมาจ านวน  7 ชุด   จ านวนของสถานประกอบการที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  จ านวน 17 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 89.48  จ านวนของบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00   จ านวน 7 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 85.72   ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์  ดีมำก  

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ควำมตระหนัก 
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีความตระหนักถึงการจัดการสอบเพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ของนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพ่ือวัดผลการเรียนว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการตามค าสั่งมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ  เพ่ือ

ด าเนินการก าหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
ระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน โดยนักเรียนระดับ ปวช. มีการประเมินทฤษฎี  20% ต้องได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และประเมินปฏิบัติ  80% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มรวม 100% 
ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ส่วนนักศึกษาระดับ ปวส.ประเมินทฤษฎี  40%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม ประเมินปฏิบัติ  60%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มรวม 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ70 จดัให้การติวก่อนสอบ เพ่ือให้เรียนได้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบทุก

รำยวิชำตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร 

ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

จ ำนวน ร้อยละ 

 
ปวช. 3 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
     -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

100.00 

ปวส. 2 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
     -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

 
 

11 

 
 

11 

 
 

100.00 

รวมท้ังสิ้น 47 47 100 
 
กำรค ำนวณร้อยละ  =      จ านวนผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                 X  100 
                     จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ จ านวน 47 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน  47 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ ์ดีมำก 

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

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
 

 
ควำมตระหนัก 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีความตระหนักในการให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส. 2 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  

ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดติวผู้เรียน ให้สอบผ่านเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป และจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยใช้
ข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และน าผลการสอบไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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ระดับปวช.  3 

ระดับ 
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/

สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

วิชำควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป วิชำควำมรู้วิชำชีพพ้ืนบำน จ ำนวน
ผู้เรียนที่
มีผลกำร
ทดสอบ
ผ่ำน 2  
วิชำ 

ร้อยละ 

จ ำนวน
ผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียน
เข้ำทดสอบ 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจำก
กำรทดสอบทำง

กำรศึกษำ
ระดับชำติข้ึนไป 

ร้อยละ จ ำนวน
ผู้เรียนท่ี
ลงทะเบี
ยนเข้ำ
ทดสอบ 

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
มีคะแนนเฉลี่ย

จำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติข้ึนไป 

ร้อยละ 

 
ปวช.3 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์

         

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 37 37 14 38.10 37 13 34.46 14 37.84 
รวมท้ังสิ้นของแผนกวชิำ 37 37 14 38.10 37 13 34.46 14 37.84 

 
ระดับ ปวส. 2 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐำนประยกุต์/สมรรถนะเพ่ือกำรเรียนรู้ 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเย้ำ

ทดสอบ 

จ ำนวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 
ปวส 2 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์

    

     -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11 11 2 18.18 
รวมทั้งสิ้นของแผนกวิชา 11 11 2 18.18 

 
การค านวณร้อยละ   = จ านวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไป  x  100 
                                                                        จ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน  16 คน  จาก
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ  ซ่ึง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

.......................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET)  ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตระหนักถึงผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 ทีม่ีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทยีบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบจ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  

ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้การด าเนินการจัดติวผู้เรียน ในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 เพ่ือให้
มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ผ่าน
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการสอบ  
และน าผลการสอบไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
ระดับปวช.3 

จ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้ำทดสอบ
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 

 
ปวช. 3 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

37 

 
 

37 

 
 

16 

 
 

43.24 
 
ปวส.2 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
 

11 

 
 

11 

 
 
7 

 
 

63.64 

รวมท้ังสิ้น 48 48 23 47.92 
                          

 
  จ านวนผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

  ร้อยละ       =                                                                                         
                      จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเข้าทดสอบ 
 

              
       ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 23 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ  47.92 ของผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

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

X 100 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 23 - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  หรือ
หน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

--- 
............................................................................ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

ควำมตระหนัก 
           แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดย
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นไปได้  ซึ่งทางวิทยาลัยได้ด าเนินการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ควำมพยำยำม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี
โครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบและร่วมกันหาทาง
แก้ไข  และเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมบางรายวิชาทุกภาคเรียน และลงทะเบียนภาคฤดูร้อนทุกปีการศึกษา 
เพ่ือช่วยปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร มีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา 

ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน

แรกเข้ำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ร้อยละ 

 
 
ปวช. 3 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

95 

 
 

28 

 
 

29.47 
 
 
ปวส. 2 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 11 78.57 

รวมทั้งสิ้นของแผนกวิชำ 109 39 45.59 
                    

                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
  ร้อยละ           =                                                                                             
                    จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 
 

        ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  จ านวน 39 คน  
จากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  จ านวน  109 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.78 ของผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น   ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

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

 

X 100 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 24 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี  

 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไดม้ีความตระหนักถึงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา  
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ว่า
ได้งานท าในสถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี มีการติดตามโดย
ใช้ไปรษณีย์ตอบรับ   การโทรศัพท์ติดตาม การติดตามทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านใดบ้าง 
ระดับ ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 

 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 

ผู้ได้งำนท ำ
ภำยใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี 

ผู้ศึกษำต่อ
ภำยใน  1  ปี 

รวมผู้ได้งำนท ำ
ประกอบอำชีพ
และศึกษำต่อ 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 
 
ปวช3 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

23 

 
 
5 

 
 

22 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

17 

 
 

74 

 
 

23 

 
 

100 

ปวส2 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

 
 
 

17 

 
 
 

10 

 
 
 

59 

 
 
 
5 

 
 
 

29 

 
 
 
2 

 
 
 

12 

 
 
 

17 

 
 
 

100 

รวมทั้งสิ้น 40 15 37.5 6 15 19 47.5 40 100 

                                        
     จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 ร้อยละ           =                                                                                            
      จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา จ านวน 40 คน 
ได้งานท า 15 คน ประกอบอาชีพอิสระ 6 คน และศึกษาต่อจ านวน  19 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมำก 
 
 
 
 

X 100 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 25 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มี
ต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือ
กลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ มี
การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 ควำมพยำยำม 
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ร่วมกับงานแนะแนว  และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  โดยมีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ  ใน 3 ด้าน  คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่ม
สถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ  น าข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และแปลผล  วทิยาลัยฯ  ได้มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งทางด้าน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข  
การจัดการและการพัฒนา การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง   
 

ที ่

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดย
ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  สร้ำง

เคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูลจำกกลุม่
ตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์

แยกตำมประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ/สำขำงำน 

จ ำนวนที่ตอบกลับ 

จ ำนวนของสถำน
ประกอบกำรและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51-5.00 

ร้อยละของสถำน
ประกอบกำรและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51-5.00 
สถำน

ประกอบ
กำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

สถำน
ประกอบ

กำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

สถำน
ประกอบ

กำร 

สถำน 
ศึกษำ 

ผู้รับ 
บริกำร 

ปวช. 20 2 15 1 2 15 1 100 100 100 
ปวส. 12 7 1 2 7 1 2 100 100 100 

รวม 9 16 3 9 16 4 100 100 100 
 

         ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผลจาการประเมินของสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.51 - 5.00  จ านวน  20  แห่ง  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  1  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก  80  ขึ้นไป 
ดี  70 – 79.99 
พอใช้  60 - 69.99  
ต้องปรับปรุง  50 -  59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

74.24 ดี 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1)  และมีผล (4) 
พอใช้ ปฏิบัติ  (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

85.72 ดีมาก   

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก  80  ขึ้นไป 
ดี  70 – 79.99 
พอใช้  60 - 69.99  
ต้องปรับปรุง  50 -  59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

100 ดีมาก   

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ดีมาก  65  ขึ้นไป 
ดี  55 – 64.99 
พอใช้  45 - 54.99  
ต้องปรับปรุง  35 -  44.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

33.33 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ดีมาก  65  ขึ้นไป 
ดี  55 – 64.99 
พอใช้  45 – 54.99  
ต้องปรับปรุง  35 -  44.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

47.92 พอใช้   

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

ดีมาก  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
ดี       ร้อยละ  70-79.99 
พอใช้  ร้อยละ  60-69.99 
ต้องปรับปรุง  ร้อยละ  50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

-ยกเว้น- - 
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7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
ดี       ร้อยละ  70-79.99 
พอใช้  ร้อยละ  60-69.99 
ต้องปรับปรุง  ร้อยละ  50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 

35.78 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ดีมาก  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
ดี       ร้อยละ  70-79.99 
พอใช้  ร้อยละ  60-69.99 
ต้องปรับปรุง  ร้อยละ  50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 

100 ดีมาก 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5) 
ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 
(4) 
พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 

100 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1  
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

(V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ 7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
การ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 

ควำมตระหนัก 
          แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  จึงได้ระบุเรื่องการจัดท าแผน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ลงในโครงการของฝ่ายวิชาการ โดยได้มีการประชุม วางแผน มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานทวิภาคี)  และ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ (งานความร่วมมือ) ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   
 ควำมพยำยำม  
            แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการส ารวจหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  โดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรไปยังสถานประกอบการต่างๆ และด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการส ารวจความต้องการ หลังจากนั้นได้
เชิญสถานประกอบการในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
และด าเนินการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกัน น าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียนการ
สอน และท าการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน โดยแต่ละข้ันตอนได้มีการประชุม 
วางแผน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินโครงการมาด าเนินการปรับปรุงในครั้งต่อๆไป  
 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี=1/ไม่มี = 0 
1 แผนกวิชามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 
3 แผนกวิชามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 แผนกวิชามีการประเมินหลักสูตร มี 
5 แผนกวิชามีการน าหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  (1) – (4)  ไม่เกิน  3 

ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 

 รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 

  



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 29 - 
 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน แผนกวิชามีการปฏิบัติตามประเด็นข้อ 1-5 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์.มีความตระหนักในการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีการเรียนตรงตาม
หลักสูตรฐานสมรรรถนะ  ตามที่สถานประกอบการ หน่วยงานต้องการ  และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์.ได้มีการด าเนินงานตามค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูผู้สอนแต่ละคน  
และให้ครูแต่ละคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดท าแผนการสอน  มีการนิเทศแผนการ
สอนโดยฝ่ายวิชาการ   
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี = 0 
1 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา   ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 แผนกวิชามีครูที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

3 แผนกวิชามีครูที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  60 – 69.99  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

4 แผนกวิชามีครูที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  70 – 79.99  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

5 แผนกวิชามีครูที่ด าเนินการตาม (1)  ร้อยละ  80  ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา ร้อยละ ....100..... 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา แผนกวิชามีการปฏิบัติ
ตามประเด็นที่ 1  มีผลตามข้อ 5 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 30 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีความตระหนักในการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควีร
การสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ควำมพยำยำม 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายรายวิชาให้ครูแต่ละคน  โดยให้ครู
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยจัดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  
ที่ช่วยให้ใช้สื่อได้อย่างสะดวก  ฝ่ายวิชามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้
ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควีรการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท า
วิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ผลกำรปฏิบัติ 
มี = ๑/ไม่มี = ๐ 

1 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนวิธีการ
สอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
รายวิชาที่สอน 

มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน มี 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครแูต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน มี 

4 แผนกวิชา ด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

5 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ มี 5 ข้อ 

          ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการด าเนินการให้ครูแต่
ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนวิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้
ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   แผนกวิชามีการ
ปฏิบัติตามประเด็นจ านวน .....5..... ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 31 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงจัดท าเกณฑ์/วิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสมและหลากหลายวิธี รวมถึง
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีกระบวนการวัดและประเมินผล ร่วมกันกับผู้เรียน เพ่ือความ
โปร่งใส เป็นธรรม ในการจัดการเรียนการสอน และตรงตามมาตรฐานรายวิชาในรายวิชานั้น ๆ 
 

ควำมพยำยำม 
              แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการสอน  บันทึกหลังการสอน  ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดการก าหนดวิธีวัดและประเมินผล และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน โดยในการวัดและประเมินผลได้มีการก าหนดให้มี
ความหลากหลาย  เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล และน า
ผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชา
ที่สอน 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=๑ /ไม่มี = ๐ 

1 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูทุกคน ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 แผนกวิชาด าเนินให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

5 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน 

มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5 ข้อ 
         

           ผลสัมฤทธิ์     ผลจากระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 32 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
 

 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท า
ความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตามสาขาที่เรียน  มีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์...ได้มีการด าเนินการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกงานตามตามสาขาที่เรียน  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการฝึกงานเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ใน
การออกฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
หน่วยงานเพื่อน าผลการสัมมนาไปปรับปรุงในการจัดให้ผู้เรียนไปฝึกงาน 
 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=๑ /ไม่มี = ๐ 

1 แผนกวิชามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความร่วมมือ
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

มี 

2 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 แผนกวิชามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน มี 
4 แผนกวิชามีการวัดการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน มี 
5 แผนกวิชามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการฝึกงาน แผนกวิชามีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผล

การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  2  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฎิบัติ (1) –(5) ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1)  และมีผล (4) 
พอใช้ ปฏิบัติ  (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฎิบัติ (1)  มี
ผลตามข้อ (5) 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  2 5 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  2 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซีย 
 ตัวบ่งชี้ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 -ไม่มี- 
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มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
 

ควำมตระหนัก 
 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือก ากับและส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  มาตรา 38  และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยต่อไป 
 ควำมพยำยำม 

สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุม
ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
ค่าเฉลี่ย...4.20..... 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5 ข้อ 
                  

          ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย วิทยาลัยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  และด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  มี
การปฎิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติ  มี
การปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 
ประจ าปี 2555-2559 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา  และมีการส่งเสริมโครงการ
ทีเ่สริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมท้ังภายในและภายนอก  ให้อยู่ในแผนการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของทุกแผนกวิชาด้วย  และในการ
ด าเนินงานของโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย  
 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี 2555– 2559  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  ของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติ  ท้องถิ่น  และบุคลากรของสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นผู้บริการผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ  
ภายใต้การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการต่างๆ  จนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  และได้รับความชื่นชมเป็นโล่  รางวัล  และเกียรติบัตรต่างๆ  ทั้งในระดับ
ภาคและระดับชาติ ได้แก่   โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ระยะที่  1  ระยะที่ 2  และระยะ
ที่  3  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “เทศกาลปีใหม่”      โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน  “เทศกาลสงกรานต์” 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศกึษำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี = 1/ไม่มี = 0 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 

 
ผลสัมฤทธิ์   ผลจากระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยมีการปฏิบัติ

ตามประเด็น 5 ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 37 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 
ควำมตระหนัก 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ฯ คือ  “จิตสาธารณะ”  โดยวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี  2555-2559  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2556  ได้จัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาพัฒนาตนเองและสร้างจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
รวมทั้งโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของทุกแผนกวิชาด้วย  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ  2556 
 

 ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ประจ าปี  2555-2559  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้   ความสามารถ  มีจิตอาสา
พร้อมที่จะเป็นผู้บริการผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ  ภายใต้การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามปรัชญา  และจุดเน้นจุดเด่นสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการต่าง 
ๆ  จนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง   ๆ  ดังนั้นในการจั ดการ
เรียนการสอนจึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับทุก ๆ กิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา  ได้หล่อหลอม  และซึมซับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนิน
ชีวิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1  /ไม่มี=0 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

มี 
 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 
 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 38 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
ควำมตระหนัก 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตระหนักและได้ให้ความส าคัญระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในการบริหาร 
 ควำมพยำยำม 

1. บริหารวิทยาลัยตามระเบียบ 
2. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบประจ าปีและมีแผนภูมิการบริหาร

สถานศึกษา 
3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 
4. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
5. รายงานการประชุมสถานศึกษา/ฝ่าย/งาน/แผนกวิชา/คณะกรรมการสถานศึกษา/

คณะกรรมการวิทยาลัย 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
7. ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 
8. การจ้างบุคลากรด้วยเงิน บกศ. 
9. การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากร 
10. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา 
12. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี = 1 / ไม่มี =0 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

.........4.......ครั้ง 
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

...........2.........ครั้ง 
4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
ค่าเฉลี่ย....4.35...... 

รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 
               

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยมี
การปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 39 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.5  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

 
ควำมตระหนัก 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความส าคัญของการใช้ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ โดยมีการพัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูแลรับผิดชอบในด้านต่างๆ และมีการก าหนด
บุคลากรรับผิดชอบในการท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่ตามรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและให้ความช่วยเหลือบุคลกร
ต่างๆ ในเรื่องระบบสารสนเทศ มีการวางแผนจัดการประชุมในส่วนของงานศูนย์สารสนเทศ เพ่ือสรุปผลการด
ด าเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบครอบคลุมภารกิจต่างๆ เช่น ข้อมูลของนักเรียน/นักศึกษา งานทะเบียน 
งานวัดผลและประเมินผล งานปกครอง ฯลฯ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป
ให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที และง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการเผยแพร่ ข่าวสารผลงานของบุคลการใน
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 

          ควำมพยำยำม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ด าเนินการจัดการแต่งตั้งหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษาและด าเนินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใช้เพ่ือความสะดวกในการน ามาใช้
ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ ในงานต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และสามารถเข้าถึงระบบ
เครือข่ายได้ทุกทีและทุกเวลา โดยเชื่อมโยงระบบเครือข่ายที่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้น าระบบดูแลบริหารจัดการเครือข่าย (RMS2012)  ที่พัฒนาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือให้เป็นไปตาม 
พรบ. ว่าด้วยการการะท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. ข้อมูลงานทะเบียนประกอบด้วย ข้อมูลประวัตินักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยู่ สถานศึกษาที่จบ ระดับ
การศึกษาที่จบปีการศึกษาท่ี ฯลฯ 

2. ข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน ข้อมูลแผนการสอน ข้อมูลครู ข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอน 

3. ข้อมูลงานวัดผลประเมินผล ประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียนรายวิชา 
การน าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่ได้จากโปรแกรม ศธ.02 เพ่ือน าเข้าสู่ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา (RMS 2012) 
ซึ่งท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น งานบุคลากร งานสารบรรณ งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร สถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้โดยชัดเจน 
          ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้แต่งตั้งหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้า
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ทั้งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมประเมินตามพ่ึง
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พอใจการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาและเพ่ือให้มีความครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นมีการจัดท า
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของงานต่างๆ 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี =1/ไม่มี=0 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย..3.65...... 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

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

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท 
3. ความเสี่ยงด้านสารเสพติด 
4. ความเสี่ยงด้านสังคม (ชู้สาว) 
5. ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม 

   โดยจัดท าโครงการสนับสนุนมากขึ้นทุกปีและเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่
ชัดเจน 
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ควำมพยำยำม 
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง   

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงทุกปี 
 จัดท าสถิติและร้อยละของเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ในความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านทุกปี 
 จัดท าค าสั่งและสร้างกลไก และติดตามในเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ 
 จัดท าโครงการสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง เพ่ิมข้ึนทุกปี 
        แต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 

1. ด้านความปลอดภัย 
2. ด้านการทะเลาะวิวาท 
3. ด้านสิ่งเสพติด 
4. ด้านสังคม 
5. ด้านการพนันและการมั่วสุม 

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชา มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

มี 

2 แผนกวิชา มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
 

มี 

3 แผนกวิชา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 

มี 

4 แผนกวิชา มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 

มี 

5 แผนกวิชา มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 
 

มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง แผนกวิชามีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน                 
5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

 

......................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.7  ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ เรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้
ร่วมมือกับงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิจัดอบรมระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS) ให้กับครูที่ปรึกษา,
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาในทุกภาคเรียนโดยร่วมมือกับงานทะเบียนและงานกิจกรรม ,จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การเรียน ครอบครัว การเงิน
ให้กับนักเรียน นักศึกษาของตน, มีกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในทุกวันศุกร์เพ่ือพบปะพูดคุย ชัก
ถามหรืออาจจะแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์, มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือ
กันดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานที่อาจจะเสี่ยงต่อการเรียน โดยมีการส่งข้อความในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาไม่
มาเรียนหรือมารูดบัตร โดยร่วมมือกับงานปกครอง , จัดท าแบบคัดกรองนักเรียน นักศึกษาเพ่ือแยกนักเรียน 
นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพ่ือดูแลให้ตรงจุด โดยร่วมมือกับงานปกครอง , มีการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ความยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย โดยร่วมมือกับงานแนะแนวและ
งานสวัสดิการฯ,งานครูที่ปรึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ที่ขาดเรียนตั้งแต่ 3 ครั้ง เพ่ือ
ร่วมมือกันไม่ให้แก้ไขปัญหาที่อาจจะท าให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนเกินก าหนดจนท าให้ หมดสิทธิ์สอบ ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 

 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยด าเนินโครงการเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกมีคุณภาพ เรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้ร่วมมือกับงาน
ต่างๆ อาทิ จัดอบรมระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS) ให้กับครูที่ปรึกษา, กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาในทุกภาคเรียนโดยร่วมมือกับงานทะเบียนและงานกิจกรรม ,จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือ
ควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การเรียนครอบครัว การเงินให้กับนักเรียน นักศึกษา
ของตน,มีกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในทุกวันศุกร์ (โฮมรูม) เพ่ือพบปะพูดคุย ชักถามหรืออาจจะ
แก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาของตน, มีกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาไม่มาเรียนหรือมารูดบัตร 
โดยร่วมมือกับงานปกครอง,จัดท าแบบคัดกรองนักเรียน นักศึกษาเพ่ือแยกนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพ่ือดูแลให้ตรงจุด โดยร่วมมือกับงานปกครอง ,มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาที่มีความยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย โดยร่วมมือกับงานแนะแนวและงานสวัสดิการฯ ,งานครูที่
ปรึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนตั้งแต่ 3  ครั้ง เพ่ือร่วมมือกันไม่ให้
แก้ไขปัญหาที่อาจจะท าให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนเกินก าหนดจนท าให้หมดสิทธิ์สอบ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอยู่
ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อาชีวศึกษา 
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ข้อ ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 แผนกวิชามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

......7....ครั้ง/สัปดาห์ 
3 แผนกวิชามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
4 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อย

ละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ.................... 
5 แผนกวิชามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดระบบดูแลผู้เรียน   แผนกวิชามีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

 

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

ตัวบ่งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำร
ใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร 
 

ควำมตระหนัก 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นความส าคัญในการมีพัฒนาปรับปรุงและสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างต่อเนื่อง และ
มีความตระหนักอยู่เสมอว่าต้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  เพราะอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา สร้าง
แรงจูงใจ ปลูกฝังจิตส านึก มีความมุ่ง ความกระตือรือร้น และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจนการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียนต่าง ๆ ต่อไป 
  

ควำมพยำยำม 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในด้านการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ ห้องเรียนต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน  และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมสีุขกาย  และสุขภาพใจที่ดี  โดยการจัดท าโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 44 - 
 

ข้อ 
ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ

สถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  
ศูนย์วิทยบริกำร 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่ม=ี0 

1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 แผนกวิชามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา และการ

ใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบรกิาร โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 แผนกวิชามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย.3.79.... 
5 แผนกวิชามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
         

        ผลสัมฤทธิ์ ผลจากระดับคุณภาพในการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ แผนกวิชามีการปฏิบัติตาม
ประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมำก 

……………………………………………………………. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือบริหารหมวดครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  จัดโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชา อย่างเพียงพอ เหมาะสม จัดระบบพัสดุตรวจสอบสภาพการใช้งาน มีรายงานการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการหากไม่สามารถซ่อมได้ให้ด าเนินการจ าหน่าย จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนให้มี
ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสมกับหลักสูตรในแต่ละสาขา สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้านความรู้ ทักษะ การเรียนการสอน  
 
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดซื้อวัสดุฝึก (สผ.) ครุภัณฑ์การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
และตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา ตามแต่ละโครงการ   เช่น
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 45 - 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี =1/ไม่มี=0 

1 แผนกวิขามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 แผนกวิชา มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 แผนกวิชามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย....4.03..... 
5 แผนกวิชามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ แผนกวิชามีการปฏิบัติ

ตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.10  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่ วยงาน  
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์.ได้มีการด าเนินการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
จรรยาบรรณ และระเบียบวินัย มีการส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันสมัย  มีการ
จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  ทุนสิ่งประดิษฐ์  ให้ครูเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  มีการจัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก  มีการสนับสนุนให้ครูได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง  เช่นครูสอนดี  มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดีส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาวะทางอารมณ์  และ
สังคม  โดยจัดให้มีสวัสดิการบ้านพัก  สหการร้านค้า  น าคณะครูไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ   
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 46 - 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผลกำร

ปฏิบัติงำน 
มี=1/ไม่มี =0 

1 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 75 ร้อยละ  75 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

ร้อยละ  5 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
แลกเปลีย่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ร้อยละ  5 

4 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ  75 

5 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ  5 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
       
          ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชามีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 
5 ข้อซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

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

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีความตระหนักในการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้านชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดงบประมาณในด้านการจัดซื้อวัสดุฝึก  
อุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนการสอน  มีการจ าหน่ายผลผลิตจากวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน  มีการ
จัดสรรงบประมาณในด้านการด าเนินการจัดให้มีสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  การจัดท าโครงการและ
กิจกรรมในด้านต่าง  ๆ  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ด้านชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์    
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ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
งบด ำเนินกำร 

(1) 
งบรำยจ่ำย 

(2) 
ร้อยละ 

(3) 
1 แผนกวิชามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
2,904,508.75 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.......10.97...... 

2 แผนกวิชามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 
147,244.60 

 
18,710 

(3) =  100 x รายได้ หรือ
มูลค่าผลผลิต /ค่าวัสดุฝึก 
 
ร้อยละ.....12.71......... 

3 แผนกวิชามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 
 

 
729,321.34 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.....2.45........... 

4 แผนกวิชามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
101,455.94 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ......0.34.......... 

5 แผนกวิชามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบด าเนินการ 

 
29,816,982.16 

 
2,825,320.91 
 

(3) =  100 x (2) / (1) 
 
ร้อยละ.......9.56.......... 

 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการการบริหารการเงินและงบประมาณ แผนกวิชามีการปฎิบัติตาม
ประเด็นจ านวน ........3.......... ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ......พอใช้............................ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.12  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำยท้ังในประเทศ 
และ หรือต่ำงประเทศ 

 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ  ระดมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่
ทันสมัยต่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา จะได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจริงที่ถูกต้อง โดยการฝึกอบรม
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขางานต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ที่เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน และนอกจากนี้เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจัดโครงการให้นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ทัศนศึกษาดูงาน พร้อมทั้งก่อนจบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการ
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลา 1 ภาค
เรียนการศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นก าลังออกสู่ตลาดแรงงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ควำมพยำยำม 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน  จัดโครงการให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทัศน
ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งก่อนจบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศเตรียม
ความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นก าลังออกสู่ตลาดแรงงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการระดมทรัพยากรจาก
ภายนอก 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
มี 

2 แผนกวิชามีสาขานท่ีมีการจดัหาภมูิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน 

มี 
 

3 แผนกวิชามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี  20  แห่ง 

4 แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

มี     รายการ 

5 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือตา่งประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

มี 

รวมข้อที่ปฏิบัติ 5  ข้อ 
        

                ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ แผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์มีการปฏิบัติตามประเด็นจ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 

........................................................................................ 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  3  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

5. ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)-(5)  
 

ดีมาก 
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7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม   แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ขอ้ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัต ิ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   3 ข้อ พอใช้ 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 5 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  3 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
ตัวบ่งชี้  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน            
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มำตรฐำนที่  4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

 ควำมตระหนัก 
                แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ที่จะส่งเสริมผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้สนับสนุนการบริการทักษะ  วิชาการและวิชาชีพ  นอกเหนือ
การเรียนการสอน  โดยมีการวางแผนการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับนักเรียน-นักศึกษา  ครูในแผนกได้รับ
ทราบ  และร่วมกัน คิดท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วมให้บริการ 
 
               ควำมพยำยำม   
      แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพมีการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะผู้เรียน  และได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เช่น  โครงการ Fix it  
center ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  ระยะที่ 3  มีกิจกรรมให้บริการฝึกอบรม  108  อาชีพ  โครงการอาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน  ให้บริการตรวจสอบรถยนต์ช่วงเทศบาลปีใหม่  สงกรานต์  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ  และ
เป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของชาติ  โครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชนเพื่อถวายในหลวง  ฯลฯ 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 
มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม 
ต่อปี 

 
มี 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 
มี 

4 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

 
มี 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
มี 

รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 
                

                  ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  แผนกวิชามีการปฏิบัติตาม
ประเดน็จ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 

..................................................................... 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  4  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  4 5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  4 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 -ไม่มี- 
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มำตรฐำนที่  5  ด้ำนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย 
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์

ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของ
ผู้เรียน 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนการวิจัย น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย 
ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้จัดท าโครงงานวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธ
กิจดังกล่าว โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ความรู้
และทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรในการจัดท าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งช่วยต่อยอดการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 
 

ควำมพยำยำม 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการสนับสนุนให้นักเรียน-นักศึกษา  จัดท า สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน

วิทยาศาสตร์ มีการแสดงผลงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ การน าผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  มีการเผยแพร่ผลงานโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย  จัดการอบรมการจัดท าโครงการ/โครงงานสิ่งประดิษฐ์แก่นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น  ปวช.3  และ ระดับชั้น  ปวส.2  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเล่มผลงานโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนจดัท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น  ปวช. 3  และระดับชั้น  ปวส.  2  จัดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด  ตามเกณฑเ์ฉลี่ยระดับชั้น  
ปวช. 3  จ านวน  3  คน  :   1 ช้ิน  และระดับชั้น ปวส. 2  จ านวน 2 คน :    1  ช้ิน 

มี 

3 แผนกวิชาได้จดัประกวดและได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานท้ังหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา 

ร้อยละ 65 

4 แผนกวิชาได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจยั  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  
ของจ านวนผลงานท้ังหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

จ านวน ช้ิน 
ร้อยละ 100 

5 แผนกวิชาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  หรืองานวิจัย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด  น าไปใช้ประโยชน์หรือไดร้ับรางวลัในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

 
ร้อยละ 10 

รวมข้อที่ปฏิบัต ิ  5 ข้อ 
           ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน  โดยแผนกวิชาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  5 ข้อ   เกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ดีมำก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู 
 

ควำมตระหนัก 
 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งาน

สร้างสรรค์   งานวิจัยของครู  ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยง
การวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส่งเสริม
พัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการวิจัยเชิงนโยบาย การส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   ในการจัดท าผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  

 
 ควำมพยำยำม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการ ให้ครูผู้สอนมีการ จัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียน  และติดตาม
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแนะน า ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส่งเข้าร่วมประกวด
ระดับภาค ระดับชาติ ระดับประเทศ  มีการเผยแพร่ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย  มี
การส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเพ่ือน ากลับมาเผยแพร่ให้ครูในวิทยาลัยทราบ  มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มี=1/ไม่มี=0 
1 แผนกวิชาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม   

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูทุกคน  จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย มี 

3 แผนกวิชาได้จดัประกวดและได้น านวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75  ของจ านวนผลงานท้ังหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

มี 
ร้อยละ 100 

4 แผนกวิชาได้น านวตักรรม   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ของจ านวนผลงานท้ังหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 
ร้อยละ100 

5 แผนกวิชาด าเนินการให้นวัตกรรม    สิ่งประดิษฐ์  หรืองานวิจัย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด  น าไปใช้ประโยชน์หรือไดร้ับรางวลัในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และ
ชาติ 

มี ชิ้น 
ร้อยละ  

รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5 ข้อ 
 

ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู มีผล
การประเมินการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  5  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของคร ู

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5  ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  5 5 
 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  5 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งชี้ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 -ไม่ม-ี 
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มำตรฐำนที่  6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดีคนเก่ง
และมีความสุข โดยมีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไ ตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน 
นักศึกษา จึงได้บรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฉบับปีการศึกษา 2556 และได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 และก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน  
 

 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจกรรม เป็นไปตามวงจร PDCA เพ่ือเป็น
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างมีระบบ ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม มีการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการอนุมัติแผนจัดท า ค าสั่ง การ
ด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน โครงการกิจกรรม ผลการด าเนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ ผลของการพัฒนาผู้เรียน ในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการ เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยดังนี้ 

1.) โครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
2.) โครงการ/กิจกรรมวันไหว้ครูและไหว้ครูช่าง 
3.) โครงการ/กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวโรกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
4.) โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
5.) โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
6.) โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 58 - 
 

 
 

ที ่

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1 / ไม่มี = 0 

1 แผนกวิชามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้วยการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

มี 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

รวมคะแนน 5 
 

    
   ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยมีการ
จัดกิจกรรมโครงการ  จ านวน 6 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน  5 ข้อ ซ่ึงผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 59 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกคน และผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  1-5 
 

 ควำมพยำยำม  
        แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยให้ผู้เรียนทุกคน  ครู   เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้คือ   โครงการปลูกป่าชายเลนต้นกล้าแห่งความคิด
โครงการ Cleanning  BLM  by  Computer  Department      โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง      โครงการ Green Earth  วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม    โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาและจัดให้มี
การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและ
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมด้าน การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ที ่
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี=  0 

1 แผนกวิชามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มี 3 โครงการ 

2 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิต
ส านักด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 

3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 แผนกวิชา มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

รวมคะแนน 5 ข้อ 
 

      ผลสัมฤทธิ์   ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ  
จ านวน 3 โครงการ  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 60 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 

ควำมตระหนัก 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการให้ครู และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ให้ทุกคนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   มีการประเมินผล  การด าเนินงานตาม
โครงการ โดยครู และ ผู้เรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ และภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 ควำมพยำยำม  
            แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม  ร่วมกับงานกิจกรรม  ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา   ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยให้ผู้เรียนทุกคน และ ครู  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ดังนี้คือ 

การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย    การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันวิชาชีพพ้ืนฐานระดับภาค     
การแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด  งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและจัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัต ิ

มี= 1/ไม่มี=  0 
1 แผนกวิชามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 

มี 
2 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 

มี 
3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

การกีฬาและนันทนาการ มี 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  การกีฬาและนันทนาการโดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้าน การกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51-5.00 

มี 

รวมคะแนน 5  ข้อ 
 

      ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา
จ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดมีำก 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 61 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างสูงสุดแก่ครู 
บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนนักศึกษา โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใน
การท าแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาและครูบุคลากรทุกคนมีกิจนิสัยรัก
การออม รู้จักการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและเผยแพร่สู่ชุมชน มีธนาคารโรงเรียนที่รับฝากเงิน มีร้านค้าสหกรณ์
ของวิทยาลัย 
  

ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด าเนินการดังนี้ 

1.  มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายโดยการ
จัดกิจกรรมส่งครูเพ่ือเข้าอบรม มีการนิเทศให้แก่ครูและบุคลากร จัดป้าย นิทรรศการ และให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในทุกคนมี
ส่วนร่วมได้แก่ 

2. มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการและทุกคนมีส่วน
ร่วมได้แก่ 
2.1 โครงการธนาคารโรงเรียนที่ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานฝึกปฏิบัติจริงใจการท างาน รับ

ฝากเงินจากครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคน ให้รู้จักการออม 
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้

ในทุกรายวิชา 
2.3 มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคน 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้
ที่เก่ียวข้องจากภายนอกวิทยาลัยฯ ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี = 1/ไม่มี = 0 
1 แผนกวิชามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
........3.....กิจกรรม 

2 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ม ี

3 แผนกวิชามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม ี
4 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ม ี

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 
ม ี

 รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5 ข้อ 
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     ผลสัมฤทธิ์     ผลจากการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  6  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก 

 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1 ข้อ 

 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  6 5 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  6 

 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
               -ไม่มี- 
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มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ควำมตระหนัก 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์.ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2555 
 ควำมพยำยำม 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    ได้
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ข้อ ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ผลกำรปฏิบัติงำน 
มี=1/ไม่ม=ี0 

1 แผนกวิชามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มี 

2 แผนกวิชาไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา มี 
3 แผนกวิชาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 แผนกวิชาได้จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 แผนกวิชาได้จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
มี 

รวมข้อที่ปฏิบัต ิ 5  ข้อ 
ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยมีการปฏิบัติตามประเด็น

จ านวน 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 
 

ควำมตระหนัก 
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่
ละตัวบ่งชี้  โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้แต่ละตัวบ่งชี้มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ควำมพยำยำม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และ
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพใน  ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และจัดท ารายงานการประเมิน  เพ่ือให้แต่ละตัวบ่งชี้มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ให้ข้อเสนอแนะ  และส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวบ่งชี้อยู่ใน
เกณฑก์ารประเมินดีมาก 

 
ตัว
บ่งชี้ 

ค ำอธิบำย ผลกำรปฏิบัติ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ     

1.1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 74.24 ดี 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 85.72 ดีมาก   
1.3 ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 ดีมาก   
1.4 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
33.33 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.5 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
47.92 พอใช้   

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-ยกเว้น- - 

1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรเทียบกับแรกเข้า 35.78 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1  
ปี 

100 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

100 
 

ดีมาก 

มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ปฎิบัติ (1) –(5) ดีมาก 
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2.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา ปฎิบัติ (1) มีผล
ตามข้อ (5) 

ดีมาก 

2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 
2.4 ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 
2.5 ระดับคณุภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ  5  ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรอำชีวศึกษำ    

3.1 ระดับคณุภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรอืวิทยาลัย ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 
3.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์ ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.6 ระดับคณุภาพในการในการบรหิารความเสี่ยง ปฏิบัติ(1)-(5)  ดีมาก 
3.7 ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรยีน ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

3.9 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.10 ระดับคณุภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 
3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติ   3 ข้อ พอใช้ 
3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ 
ปฏิบัติ   5 ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  4  ด้ำนกำรบรกิำรวิชำชีพและวิชำชีพ   
4.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบัต ิ5 ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย   
5.1  ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของผู้เรียน 
ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้คร ู

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

6.2 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 
6.3 ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 
6.4 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 

มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
7.1 ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติ  5 ข้อ ดีมาก 
7.2 ระดับคณุภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ดีมาก 29 ตัวบ่งชี ้ ดี 

 

ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลการตัดสินอยู่ในระดับดีมาก 28 ตัวบ่งชี้ ดี 2  ตัวบ่งชี้ พอใช้ 2 ตัวบ่งชี้  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 



 

รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 2556 - 66 - 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  7  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

1.ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ (1) – (5) 
ดี  ปฏิบัติ  (1) – (4) 
พอใช้  ปฏิบัติ  (1) – (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  (1) – (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  (1)  
 

ปฏิบัติ (1) – (5) 
 

ดีมาก 

2.ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
ดีมาก  30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มี ตัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดี  24 – 33 ตัวบ่งชี้ 
พอใช้  18 – 23 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุง  12 – 17 ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  <  12  ตัวบ่งชี้ 
 

- ดีมาก  28 ตัวบ่งชี ้
- ดี  2  ตัวบ่งชี ้
- พอใช ้ 2  ตัวบ่งชี ้
-ต้องปรับปรุง -ตัวบ่งชี้  
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2 
ตัวบ่งชี้ 
 
 
 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  7  
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  7 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
 -ไม่มี- 
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บทที่ 4 

สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำแผนกวิชำ 
 

4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 

    ผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้ 
 1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้  
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 
      มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3,  2.4, 2.5   
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,3.12 
      มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
     มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
     มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
     มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่  7.1 
    2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
     มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
     มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
 3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช้เรยีงตามล าดับดังนี ้ 
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  3.11 
 4. มาตรฐานและตวับ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเรียงตามล าดับดังนี ้ 
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.4,1.7 
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ในอนำคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน รูปแบบของกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนำผู้เรียน 
1. โครงการสอนเสริมเพ่ิมความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ  การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่อาเซียน 
4. โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับผลการเรียน 
5. โครงการลดปัญหาการลาออกกลางคัน 
6. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
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7. โครงการแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อ 
8. โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
10. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องถ่ายส าเนา 
13. โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
14. โครงการการส่งเสริมเทคนิคการท างานเป็นทีม 
15. โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
16. โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
17. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 

4.2.2 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการอบรมการจัดท าสื่อสารเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 
4. โครงการอบรมการจัดท าวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสาขาวิชาชีพ 
7. โครงการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. โครงการสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
9. โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
10. โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
11. โครงการจัดท าใบงาน/ใบความรู้ 
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

4.2.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาแผนกวิชาโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
2. โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการแผนกวิชาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
3. โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและเป็น

ปัจจุบัน 
4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของแผนกวิชา  อาคาร

สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
5. โครงการจัดหา  ใช้  ซ่อมแซม  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
6. โครงการระดมทรัพยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาจากเครือข่าย

ในประเทศ และต่างประเทศ 
7. โครงการจัดระบบการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและรายงานในฝ่ายต่าง  ๆ 
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 4.3 ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4.3.1 ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น 
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 

การจัดทาหลักสูตรทอ้งถิ่น 
4.3.3 การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ระบบการให้ค าปรึกษาและติดตาม 
4.3.4 การช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่

อาเซียน 
 
 
 
 
 


