แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สําหรับแผนกวิชา
(Self Assessment Report for Department : SAR)
ปกนอก
ปกใน
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(เขียนเปนความเรียงสําหรับใหผูบริหารอาน) .....ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของแผนกวิชา เปาหมาย
การพัฒนา วิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง จุดเดน จุดทีต่ อง
พัฒนา แนวการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งตอไป..... (อยางยอ ประมาณไมเกิน 3 หนา).....
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของแผนกวิชา/สาขาวิชา
o ชื่อแผนกวิชา
o สถานที่
o ระดับ และสาขางานทีเ่ ปดสอน
o สรุปขอมูลผูเรียนเปนสาขาวิชา โดยแสดงสาขาวิชา ระดับ ป
o ขอมูลครู แสดงครูประจํา ครูจาง จํานวนวุฒกิ ารศึกษา
o โครงสรางการบริหารงาน
o ทรัพยากรและงบประมาณ
o แหลงเรียนรูภายในและภายนอก
o เกียรติยศ ชื่อเสียง โลรางวัล
o สถานประกอบการที่รว มมือกับแผนกวิชา/สาขาวิชา ในการพัฒนาผูเรียน
o แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําปของแผนกวิชา/สาขาวิชา และเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร

ตอนที่ 2
การดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ (ตัวอยางในแตละตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชั้นป
วิธีดําเนินการ (Awareness) แผนกวิชาไดรวบรวมของมูลผลการเรียนแตละรายวิชาของผูเรียนใน
แตละระดับแตละชั้นป พบวาสวนมากผูเรียนมีผลการเรียนออน ในรายวิชา............................. ....................
และรายวิชา.................... ซึ่งทําใหเกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑจบตามชั้นปจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และวิจัยในชั้น
เรียนในรายวิชาดังกลาว และไดจัดระบบดูแลผูเรียนใหสามารถดูแลผูเรียนทั้งดานการเรียน และดานความ
เปนอยูในสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ (Attempt & Achievement) ครูในรายวิชาไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย
การบูร ณาการงานโครงการให ผูเ รี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นอ อ นได พั ฒ นาตนเอง ครู ไ ดพั ฒ นาสื่ อ รายวิ ช า
.........................................จัดซื้อสื่อรายวิชา....................ทําใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ครูไดจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อแกปญหาผูเรียน ไดทําการดูแลผูเรียนที่มีปญหาการเรียนออน สอนปรับพื้นความรูพื้นฐาน
วิชาชีพ ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป ดังตาราง
(ตัวอยาง)
จํานวนผูเรียนผานเกณฑ
ชั้น
จํานวนผูเรียน
คิดเปนรอยละ
ที่กําหนดตามชัน้ ป
ปวช.1
230
200
86.00
ปวช.2
200
185
92.50
ปวช.3
180
150
83.33
เฉลี่ยรวม
87.70
ปวส.1
180
150
95.00
ปวส.2
160
145
97.14
เฉลีย่ รวม
86.70
เฉลีย่ รวมทั้ง 2 ระดับ
91.10
จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป เฉลี่ย
รวม รอยละ 91.10 อยูใ นระดับ ดี
(สําหรับ ตัวบงชี้ที่ 2 -13 ใหดําเนินการในแนวทางเดียวกัน)
(มาตรฐานที่ 2 – 7 ใหดําเนินการในแนวทางเดียวกัน)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวิชา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่
1. รอยละของผูเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชัน้ ป
2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักกา ทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
4. รอยละของผูเ รียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับผล
คะแนนการ
การประเมิน พัฒนาเทียบกับ
ในปปจจุบัน ปที่ผานมา
3
1

รวม

4

3
2

1
0

4
2

3

1

4

3

1

4

3

1

4

2

1

3

2

0

2

3

1

4

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ชั้นสูง ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน
1 ป
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
เฉลีย่ รวม
คะแนนดําเนินการตามขอเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน)
รวมทั้งสิ้น

3

1

4

3

1

4

2

0

2
3.41
0.50
3.91

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
 ดีมาก  ดี
 พอใช  ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง
จุดเดน
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จุดที่ควรปรับปรุง
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(มาตรฐานที่ 2 – 7 ใหดําเนินการในแนวทางเดียวกัน)
หมายเหตุ การใหคะแนนการพัฒนา 1 คะแนนในระดับตัวบงชี้จะใหได 2 กรณีหากตัวบงชี้ประเมิน
ไดอยูในระดับ (3) และมีการพัฒนาการดําเนินการและเกิดผลมากกวาปที่ผานมา สวนคะแนนการพัฒนา
ระดับมาตรฐานหรือคะแนนการดําเนินการตามขอเสนอแนะใหเพิ่ม 0.5 เมื่อพิจารณาแลวมาตรฐานมีการ
พัฒนาอยูในระดับพอใช และใหเพิ่ม 1 เมื่อมาตรฐานนั้นมีการพัฒนาดีกวาปที่ผานมาอยางเห็นไดชัดเจน

การสรุปผลการประเมินตนเองในระดับมาตรฐานซึ่งคิดจากการเฉลี่ยแตละตัวบงชี้ตามตัวอยาง และ
การสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษาก็คิดจากการเฉลี่ยคาคะแนนแตละมาตรฐาน โดยมีร ะดับ
การประเมินเทากันคือ ถาคาคะแนนเฉลี่ยได 1 ถึง 2.00 อยูในระดับตองปรับปรุง
ถาคาคะแนนเฉลี่ยได 2.01 ถึง 2.5 อยูในระดับควรปรับปรุง
ถาคาคะแนนเฉลี่ยได 2.51 ถึง 3.50 อยูในระดับพอใช
ถาคาคะแนนเฉลี่ยได 3.51 ถึง 4.50 อยูในระดับดี
ถาคาคะแนนเฉลี่ยได 4.51 ถึง 5.00 อยูในระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
มาตรฐาน
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. การบริการวิชาชีพสูสังคม
5. นวัตกรรมและการวิจัย
6. ภาวะผูนําและการจัดการ
7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
รวมเฉลีย่

ผลการประเมิน
3.91
3.75
4.25
4.51
3.51
4.00
3.25
3.88

สรุปผลการประเมิน มาตรฐาน 7 มาตรฐาน
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
 ดีมาก  ดี  พอใช  ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง
จุดเดน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
จุดที่ควรปรับปรุง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชา/สาขาวิชาในอนาคต
1. ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของสาขาวิชา/แผนกวิชา พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่แผนก
วิชา/สาขาวิชา มีผลการดําเนินงานอยูใ นระดับที่นาพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่แผนกวิชา/
สาขาวิชายังตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนีเ้ พื่อใหไดคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
1. มาตรฐานและบงชี้ที่ดีและอยูในระดับที่นาพอใจ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
1.1 ตัวบงชี้ท.ี่ ............................................................................................................
1.2 ตัวบงชี้ท.ี่ ............................................................................................................
2. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
2.1 ตัวบงชี้ท.ี่ ............................................................................................................
2.2 ตัวบงชี้ท.ี่ ............................................................................................................
2. แนวทางการพัฒนาแผนกวิชาในอนาคต
แผนกวิชา..................................ไดกําหนดการพัฒนาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
สถานศึกษา ซึง่ ไดตดั ทําใหรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี้
2.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
.................................................................................................................................................
(ชื่อโครงการ / กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษาในแตละดาน)
1).............................................................................................................
2) .............................................................................................................
2.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1).............................................................................................................
2) .............................................................................................................
2.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1) .............................................................................................................
2) .............................................................................................................
2.4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
1) .............................................................................................................
2) .............................................................................................................

2.5 นวัตกรรมและการวิจัย
1) .............................................................................................................
2) .............................................................................................................
2.6 ภาวะผูนําและการจัดการ
1) .............................................................................................................
2) .............................................................................................................
2.7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
1) .............................................................................................................
2) .............................................................................................................
3. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ตัวอยาง)
3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ในแผนกวิชา/สาจา
วิชา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น
3.2..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ภาคผนวก

คณะผูจดั ทํา
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(เอกสารที่จําเปน)

