คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มี บทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดทา
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็ นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และเป็ นเข็มทิศ ชี้ นาใน
การพัฒนาสังคมไทยให้ยงั่ ยืนมัน่ คง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบการบริ หารและการจัดการ
ที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษา ก าหนดให้ มี ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
ที่สถานศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินตนเองประจาปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสั ง กัด หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง และเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน เพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) รวมทั้งสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิ การ เกี่ ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ได้จดั ทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปี การศึกษา 2553 ซึ่ งถือเป็ น
การประเมินตนเอง ครั้งที่ 8 ของวิทยาลัย ฯ โดยทาการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับ
วิทยาลัยเทคนิ คและวิทยาลัยการอาชี พ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อก่อให้เกิ ดการ
พัฒนาคุ ณภาพของสถานศึกษาในทุกเรื่ อง โดยเฉพาะเกิ ดประโยชน์แก่ผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเป็ นกาลังในการ
พัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
ทุกท่านอย่างดียิ่ง คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ที่ต้ งั เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ซอยเขาไม้แก้ว ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3899-2022 หมายเลขโทรสาร 0-3867-4991
Website www.klacngvec.com
E-mail klang 05@windowslive.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Rayong 05

ข้ อมูลทัว่ ไปของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ซอยเขาไม้แก้ว ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง มีพ้นื ที่ 54 ไร่ 72 ตารางวา มีการจัดการเรี ยนการสอน 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์
และหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น มีขา้ ราชการ จานวนทั้งหมด 8 คน ไปช่วยราชการ 2 คน พนักงาน
ราชการจานวน 8 คน ลูกจ้างชัว่ คราวจานวน 17 คน นักเรี ยนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน
384 คน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งเทียบโอนประสบการณ์ จานวน 103 คน และนักเรี ยน
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ จานวน 300 คน หลักสู ตรวิชาชีพแกนมัธยม จานวน 1,100 คน
ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 12,486,010.85 บาท

วิทยำลัยกำรอำชีพแกลง ได้ กำหนดปรัชญำไว้ ว่ำ

คุณธรรม นำวิชำกำร เน้ นบริกำรชุมชน
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพแกลง คือ มุ่งมัน่ พัฒนา เพื่อการศึกษาของเยาวชน ด้าน
มาตรฐานวิชาชีพ ให้มีความรู ้ มีทกั ษะ มีคุณธรรม จริ ยธรรม สู่ ความเป็ นเลิศทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ หลักหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ และหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้ทรัพยากรทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. พัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั ให้ได้มาตรฐาน
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร การจัดการ และการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของบุคลากร
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบนั
5. ควบคุม ดูแลกากับติดตาม และรายงานผล

เอกลักษณ์
ไปลำ มำไหว้

อัตลักษณ์
คุณธรรมนำวิชำชี พ

เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
1. มุ่งมัน่ ผลิตและพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพระดับ ปวช. และปวส. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ประเภทพาณิ ชยกรรม สู่ ตลาดแรงงานและสังคมในระดับช่างฝี มือช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี
2. พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรม
4. บริ การทางการศึกษาให้กบั สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ร่ วมสื บสานและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นและประเทศชาติ
6. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วิธีการและผลการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยมีวธิ ี ดาเนินการประกัน
คุณภาพ โดยให้บุคลากรได้มีความตระหนักในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในจากกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การนิเทศ การให้คาปรึ กษา และการมอบหมายหน้าที่งานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาหรับวิทยาลัยการอาชีพแกลง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
ซึ่งสรุ ปผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน จาแนกตามมาตรฐานต่าง ๆ โดยมีจุดแข็งและจุดอ่อน ที่
ต้องนาไปพัฒนา ดังนี้
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จุดเด่ น
มำตรฐำนทีแ่ ละตัวบ่ งชี้ ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ ดี มีดังนี้
มำตรฐำนที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถ ประยุกต์หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการ ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการในการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ น ในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
มำตรฐำนที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ตัวบ่งชี้ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 18

ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อ ต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี และระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
มำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม ที่ดีงาม ในวิชาชีพ ให้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 32. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ ม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มำตรฐำนที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 33. จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ
มำตรฐำนที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาและ/
หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน
มำตรฐำนที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

มำตรฐำนทีแ่ ละตัวบ่ งชี้ ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีดังนี้
มำตรฐำนที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผูข้ องผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
มำตรฐำนที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
มำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อแทบเข้ากับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
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มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

ผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นจุดแข็ง ของวิทยำลัยกำรอำชีพแกลง
ด้ ำนผู้เรียน
นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา มีผลการสอบ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยูใ่ นเกณฑ์ดี มี
ความรู้เชิงวิชาการ สามารถมีทางาน หรื อศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความรู้ ความสามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ในการทางาน และที่สาคัญนั้น แต่
นักเรี ยนจะมีความภาคภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรี ยน มีความมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิงาน
ด้ ำนกระบวนกำร
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้จดั หลักสู ตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและได้จดั ระบบความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
นอกจากนั้น วิทยาลัยได้จดั ระบบการบริ หารงานวิทยาลัย ด้านบุคลากร ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีอตั ราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสัดส่ วนที่สามารถดูแล แนะนาและให้คาปรึ กษา
ได้ดี ส่ วนในด้านความร่ วมมือกับชุมชนนั้น วิทยาลัยได้จดั โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้บริ การแก่
ชุมชนและท้องถิ่นตามประเพณี
ด้ ำนปัจจัย
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิ รวมถึงความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นครู -อาจารย์มีความสามารถ
ในการส่ งเสริ มคุณธรรมในการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี มีการออกนิ เทศ โดยครู -อาจารย์สามารถทางาน
ร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

ผลกำรดำเนินงำน ทีเ่ ป็ นจุดทีต่ ้ องพัฒนำ
ด้ ำนผู้เรียน
มีนกั เรี ยนที่ออกกลางคัน ซึ่งมีผลทาให้ยอดนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษามีจานวนน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับแรกเข้าเรี ยน วิทยาลัยต้องดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ที่ทนั สมัยและสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน
สถานศึกษาควรจัดให้มีบริ การตรวจสอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
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ด้ ำนกระบวนกำร
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ยังขาดระบบความร่ วมมือ ระหว่างสถานศึกษา การใช้ทรัพยากร
ร่ วมกัน และยังขาดผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้จากสถานประกอบการและชุมชน
ในท้องถิ่น
ซึ่ งวิทยาลัยจะต้องดาเนินการในด้านนี้ ตลอดทั้งการส่ งเสริ มให้ครู -อาจารย์ผลิตสื่ อการสอน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งสถานศึกษาให้
มากขึ้น
ด้ ำนปัจจัย
วิทยาลัยการอาชีพแกลง จะต้องรี บเร่ งพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้
บุคลากรได้พฒั นาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถานประกอบการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ และจะต้องพัฒนาด้านทรัพยากร การเชื่อมโยง ประสานนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ และจัดการ
เรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ และสภาพท้องถิ่น
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บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็ นสถานศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่ มจากการจัดตั้งคณะทางานศึกษาโอกาสความเป็ นไปได้ ในการจัดตั้งขึ้น
ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่อาเภอแกลงนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษา
ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริ การและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้า อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้น และนาเข้าสู่ การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ในปี
พ.ศ. 2540
1.2 ขนาดและทีต่ ้งั
วิทยาลัยการอาชีพแกลง มีจานวนพื้นที่ 54 ไร่ 72 ตารางวา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 หมู่ 8
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณี ย ์ 21110 มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344
(ถนนบ้านบึง-แกลง) ได้รับอนุมตั ิให้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540
ตามประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3899-2022 เบอร์โทรสาร 0-3867-4991
แผนที่โดยสังเขป

วิทยาลัยการอาชีพแกลง
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รายนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
1. นายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะ
พ.ศ. 2540-2542
2. นายมงคล
ชมบุญ
พ.ศ. 2542-2547
3. นายจาลอง
กล่อมอยู่
พ.ศ. 2547-2551
4. นายกันตพัฒน์ พุกสวัสดิ์
พ.ศ. 2552-2554
5. นายบุญส่ ง
พรหมมานนท์
พ.ศ. 2554-2554
6. ว่าที่เรื อตรี ชูชีพ อรุ ณเหลือง
พ.ศ. 25542. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปัจจุบนั วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ในระบบหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) (เทียบโอนประสบการณ์)
จานวน 3 สาขาวิชา คือ
 สาขาวิชาเครื่ องกล
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาพณิ ชยการ
และหลักสู ตรนอกระบบ ระยะสั้น 108 อาชีพ
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2.1 จานวนนักเรียน/นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2554
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาในระบบแต่ ละระดับชั้นแยกตามจานวนเพศ
สาขาวิชา

ยานยนต์

ช่างไฟฟ้ ากาลัง

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ

ปวช.1

จานวนนักเรียน/นักศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
84
84

ปวช.2

47

47

9.65

ปวช.3

42

42

8.62

ปวช.1

23

1

24

4.92

ปวช.2

13

-

13

2.66

ปวช.3

28

-

28

5.74

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2

10
3

17
19
16
23
22

17
19
16
33
25

3.49
3.90
3.28
6.77
5.13

5
51
306

31
52
181

36
103
487

7.39
21.14
100

ระดับชั้น

ปวช.3
ปวส.เทียบโอนประสบการณ์
รวม

หมายเหตุ จากยอดลงทะเบียนประจาภาคเรี ยนที่ 1/2554
ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักศึกษานอกระบบ
หลักสู ตร
108 อาชีพ
แกนมัธยม

จานวนนักเรี ยน/นักศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
147
153
300
590
510
1,100

คิดเป็ นร้ อยละ
17.24
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทวุฒิ

ชาย
2
7
9
9
9

ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญา
รวม
มีวฒ
ุ ิครู
ไม่มีวฒ
ุ ิครู
รวม

หญิง
2
9
11
11
11

รวม
4
16
20
20
20

ร้ อยละ
20
80
100
100
100

หมายเหตุ รวมผูบ้ ริ หาร 2 คน
ตารางที่ 3 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
1.ช่ างอุตสาหกรรม
1.1 ยานยนต์
1.2 ช่างไฟฟ้ ากาลัง
2.เทคนิคพืน้ ฐาน
3.พาณิชยกรรม
3.1 การบัญชี
3.2 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
4.สามัญ-สั มพันธ์
รวมทั้งหมด
สรุ ป อัตราส่ วน ครู : ผูเ้ รี ยน

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

3
1

1
1

3
2
1

16.66
11.11
5.55

2
2

4
1
3

4
3
5

22.22
16.66
27.77

8

10

18

100

18 : 487 หรื อเท่ากับ 1 : 27
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2.2.ระบบโครงสร้ างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชี พแกลง
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

นายบุญส่ ง
พรหมมานนท์
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

คณะกรรมการวิทยาลัย

นางสาวนวลผ่อง ยิง่ พันธ์
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนการศึกษา

นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
างานบริ หารงานทัว่ ไป

นางศิวพร จันทสอน
งานวางแผนและงบประมาณ

นางสิ ริพร จันดาแสง
งานกิจกรรมนักเรี ยน/นักศึกษา

นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
งานบุคลากร

นางสาวอรวรรณ มีบุญ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

นางนงนุช ผ่านสาแดง
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวนนติยา วงศ์พ่ งึ
งานการบัญชี
นายกาปั่น ธรรมสนิท
งานพัสดุ
นายกาปั่น ธรรมสนิท
งานอาคารสถานที่
นางสุ จาริ น แพงภูงา
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกีรติ สื บวงษ์
งานความร่ วมมือ
นายสุ พิชยั แสงสุ วรรณ
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์มาตรฐาน
นางสุ จาริ น แพงภูงา
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางภัทรา คาแสง
งานส่ งเสริ มผลิตผลการค้า
และประกอบธุ รกิจ

นายศราวุธ ขระณีย ์
งานครู ที่ปรึ กษา
นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
งานปกครอง
ปกคร

ฝ่ ายวิชาการ

นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายไพฑูรย์ กล้าหาญ
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ ากาลัง
นางอุมาภรณ์ บุญช่วย
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นงนุช ผ่านสาแดง
หัวหน้าแผนกพาณิชยกรรม


นางสาวอรวรรณ
มีบุญ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


 
การศึองกษา



นางภัทรา คาแสง
งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา
นายกีรติ สื บวงษ์
งานโครงการพิเศษและการ
บริ การชุมชน

นายศราวุธ ขระณี ย ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุ จาริ น แพงภูงา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์
หัวหน้างานพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางอุมาภรณ์ บุญช่วย
งานวิทบริ การและงานห้องสมุด
นายไพฑูรย์ กล้าหาญ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายปิ ยะพงษ์ ศรี อกั ษร
งานสื่ อการเรี ยนการสอน
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3. ทรัพยากรและงบประมาณ
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับทรัพยากร
แผนผังอาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
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3.2 งบประมาณ ปี 2554
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน – ค่าจัดการเรี ยนการสอน
เงินอุดหนุน – ค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย 15 ปี
เงินงบกลาง
เงินรายได้สถานศึกษา
รวม
รายจ่ าย
หมวดค่ าใช้ จ่าย
เงินเดือน
เงินค่าครองชีพข้าราชการ
เงินวิทยฐานะข้าราชการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าครองชีพ
ค่าจ้างชัว่ คราว
ค่าตอบแทน
ค่า ใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินงานอื่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินค่ารักษาพยาบาล
กบข.

รวมค่ าใช้ จ่าย

เงิน
งบประมาณ
2,660,007.11
72,800.00
237,300.00
7,440.00
1,062,705.00
80,310.00

เงินอุดหนุน
ค่ าจัดการเรียนการสอน

6,214,787.11
3,469,050.00
1,378,955.00
180,878.00
1,242,340.00
12,486,010.85
ใช้ จ่ายจาก
เงิน
เรียนฟรี 15 ปี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงิน
งบกลาง

เงินรายได้
สถานศึกษา

322,139.43
1,508,784.29

535,006.80

257,910.00

99,240.00

389,805.87
760,080.15
355,000.00

405,485.11
567,186.09
122,271.24
272,040.00

320,478.00
98,862.20
42,854.14

30,000.00
1,151,724.05
38,308.00
16,833.00
125,737.74

6,170,454.93

3,455,815.16

1,151,724.05

180,878.74

561,434.34
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4. สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
อาเภอแกลงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอวังจันทร์ และอาเภอเขาชะเมา
 ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอแก่งหางแมวและอาเภอนายายอาม (จังหวัดจันทบุรี)
 ทิศใต้
จรดอ่าวไทย
 ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเมืองระยอง
 พืน้ ที่ 788,463 ตารางกิโลเมตร
 ด้ านประชากร ประชากร ชาย 61,595 คน
ประชากร หญิง 64,638 คน


อาเภอแกลง แบ่ งการปกครองออกเป็ น 15 ตาบล 145 หมู่บ้าน ได้ แก่
1. ตาบลบ้านนา
จานวน 13 หมู่บา้ น
2. ตาบลปากน้ ากระแสน
จานวน 8 หมู่บา้ น
3. ตาบลกองดิน
จานวน 11 หมู่บา้ น
4. ตาบลกระแสบน
จานวน 14 หมู่บา้ น
5. ตาบลทางเกวียน
จานวน 10 หมู่บา้ น
6. ตาบลทุ่งควายกิน
จานวน 12 หมู่บา้ น
7. ตาบลเนินฆ้อ
จานวน 9 หมู่บา้ น
8. ตาบลชากโดน
จานวน 8 หมู่บา้ น
9. ตาบลสองสลึง
จานวน 8 หมู่บา้ น
10. ตาบลวังหว้า
จานวน 13 หมู่บา้ น
11. ตาบลคลองปูน
จานวน 9 หมู่บา้ น
12. ตาบลพังราด
จานวน 8 หมู่บา้ น
13. ตาบลห้วยยาง
จานวน 9 หมู่บา้ น
14. ตาบลกร่ า
จานวน 6 หมู่บา้ น
15. ตาบลชากพง
จานวน 7 หมู่บา้ น
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 การปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบาล 5 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 12 แห่ง ได้แก่
 เทศบาล 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. เทศบาลตาบลเมืองแกลง
อยูใ่ นเขตตาบลทางเกวียน
2. เทศบาลตาบลสุ นทรภู่
อยูใ่ นเขตตาบลกร่ า และตาบลชากพง
3. เทศบาลตาบลกองดิน
อยูใ่ นเขตตาบลกองดิน
4. เทศบาลตาบลทุ่งควายกิน
อยูใ่ นเขตตาบลทุ่งควายกิน และตาบลคลองปูน
5. เทศบาลตาบลปากน้ าประแส อยูใ่ นเขตตาบลปากน้ ากระแส
 องค์การบริ หารส่ วนตาบล 12 แห่ง ประกอบด้วย
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลกองดิน
2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลกระแสบน
3. องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองปูน
4. องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งควายกิน
5. องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองสลึง
6. องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านนา
7. องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังหว้า
8. องค์การบริ หารส่ วนตาบลทางเกวียน
9. องค์การบริ หารส่ วนตาบลเนินฆ้อ
10. องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยยาง
11. องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังราด
12. องค์การบริ หารส่ วนตาบลชากโดน
 ด้ านการคมนาคม ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สุ ขมุ วิท
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 บ้านบึง-แกลง
 คาขวัญจังหวัดระยอง ผลไม้รสล้ า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู
สุ นทรภู่กวีเอก
 คาขวัญอาเภอแกลง

แหลมแม่พิมพ์สวยหรู สุ นทรภู่ครู กวี ประเพณี ทอดผ้าป่ ากลางน้ า
อุตสาหกรรมอย่างพารา กะปิ น้ าปลาขึ้นชื่อ เลื่องลือผลไม้
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 สิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ได้แก่
-ทุเรี ยนหมอนทองทอดกรอบ
-ขนุนอบกรอบ
-ปลากรอบสมุนไพร
- ปลาหมึกอบกรอบชนิ ดแผ่น
วิทยาลัยการอาชีพแกลง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 8 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มี ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 344
บ้านบึง- แกลง ห่ างจากตัวเมืองระยอง ประมาณ 54 กิ โลเมตร ห่ างจากตัวอาเภอแกลง 7 กิ โลเมตร
อาเภอแกลง สภาพสังคมและเศรษฐกิ จในอาเภอแกลง เป็ นแหล่งท่องเทียวและสถานที่สาคัญ มีโรงงาน
อุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคาร
กสิ กรไทย ธนาคารศรี อยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารนครหลวง ธนาคาร
ธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สภาพเศรษกิ จประชาชนประกอบอาชี พทาสวน
ยางพารา สวนผลไม้ เงาะ ทุ เรี ย น มัง คุ ด ลองกอง ขนุ น ชมพู่ แก้วมัง กร สละ ระก า ไร่ ม นั ส าปะหลัง
สับปะรด ทาประมง เลี้ยงกุง้ เลี้ยงปลา อุตสาหกรรมและประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริ การ
 โรงเรียนมัธยม/ขยายโอกาส ในอาเภอแกลง
1. โรงเรี ยนแกลง"วิทยสถาวร"
2. โรงเรี ยนชานาญสามัคคีวิทยา
3. โรงเรี ยนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
4. โรงเรี ยนสุ นทรภู่พิทยา
5. โรงเรี ยนห้วยยางศึกษา
6. โรงเรี ยนชุมชนวัดตะเคียนงาม
7. โรงเรี ยนบ้านคลองป่ าไม้
8. โรงเรี ยนบ้านทุ่งเค็ด
9. โรงเรี ยนบ้านสองสลึง
10. โรงเรี ยนบ้านห้วยยางศึกษา
11. โรงเรี ยนวัดเกาะลอย
12. โรงเรี ยนวัดสุ ขไพรวัน
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 โรงเรียนมัธยม/ขยายโอกาส ในอาเภอเขาชะเมา
1. โรงเรี ยนเขาชะเมาวิทยา อาเภอเขาชะเมา
2. โรงเรี ยนซาฆ้อพิทยาคม
3. โรงเรี ยนบ้าน บ้านชาฆ้อ
4. โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ
5. โรงเรี ยนบ้านสามแยกน้ าเป็ น
6. โรงเรี ยนบ้านน้ าใส
7. โรงเรี ยนบ้านยางเอน
8 .โรงเรี ยนบ้านสี ระมัน
 โรงเรียนมัธยม/ขยายโอกาส ในอาเภอวังจันทร์
1. โรงเรี ยนเขาวังจันทร์วทิ ยา
2. โรงเรี ยนชุมชนบ้านวังจันทร์
3. โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 43
4. โรงเรี ยนวัดป่ ายุบ
5. โรงเรี ยนบ้านพลงตาเอี่ยม
5. หน่ วยงาน/สถานประกอบการ ที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
1. ธนาคารออมสิ น จากัด
อาเภอแกลง
2. บริ ษทั โตโยต้าระยอง(สาขาแกลง) จากัด
อาเภอแกลง
3. บริ ษทั วิชาญยานยนต์ จากัด
อาเภอแกลง
4. บริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด
อาเภอแกลง
5. บริ ษทั ไทยทราโฟแมนแฟคเจอริ่ ง จากัด
อาเภอแกลง
6. บริ ษทั ทวีทรัพย์ การไฟฟ้ า จากัด
อาเภอแกลง
7. บริ ษทั ระยอง เอส.เอส.เครื่ องเย็น จากัด
อาเภอแกลง
8. บริ ษทั เฟอร์ นิลกั ษณ์อินเตอร์ เนชัน่ แนลน จากัด
อาเภอวังจันทร์
9. บริ ษทั ธนาธิวฒั น์ จากัด
อาเภอแกลง
10. ศูนย์บริ การอิเล็กทรอนิกส์
อาเภอแกลง
11. ร้าน เพิ่มเชียงกง
อาเภอแกลง
12. ร้าน ตะวันออกสหมอเตอร์
อาเภอแกลง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

19
13. ร้าน พงษ์เจริ ญ
14. ส.สงัดการช่าง
15. ร้าน นายปฏฐพงษ์ ปัญญาโอภาส
16. ร้าน อ.สมศักดิ์ อะไหล่ยนต์
17. ร้าน สาราญจักรยาน
18. อู่สุชาติการช่าง
19. อู่พิพฒั น์ยนต์
20. อู่พิสิทธิ์ การช่าง
21. อู่จ๋อยออโตเซอร์ วสิ
22. การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอแกลง
23. การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอบ้านแพ
24. องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองสลึง
25. องค์การบริ หารส่ วนตาบลทางเกวียน
26. องค์การบริ หารส่ วนตาบลกระแสบน
27. องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านนา
28. องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองปูน
29 สานักงานเทศบาลตาบลบ้านนา
30 สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งควายกิน
31 สานักงานเทศบาลตาบลเมืองแกลง
32. ที่ทาการปกครองอาเภอเขาชะเมา
33. สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง
34. อู่สุชาติการช่าง
35. ร้าน อ.สมศักดิ์ อะไหล่ยนต์
36. อู่จ๋อยออโตเซอร์ วสิ
37. อู่พิสิทธิ์ การช่าง
38. ร้าน ตะวันออกสหมอเตอร์
39. ร้าน พงษ์เจริ ญ
40. ส.สงัดการช่าง
41. ร้าน นายปฏฐพงษ์ ปัญญาโอภาส
42. อู่พิพฒั น์ยนต์

อาเภอแกลง
อาเภอวังจันทร์
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอวังจันทร์
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอเมือง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอเขาชะเมา
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอแกลง
อาเภอวังจันทร์
อาเภอแกลง
อาเภอวังจันทร์

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
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43. ร้าน สาราญจักรยาน

อาเภอแกลง

จังหวัดระยอง

6. เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานของวิทยาลัย ให้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย เป็ นไปตามสภาพความสาเร็ จที่คาดหวัง ดังนี้
1. สนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาครู – อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ปฏิรูประบบครู และบุคลากร กรมอาชีวศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตลอดจนระบบการเงิน และทรัพยากร
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่ งในส่ วนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินทั้งในส่ วนของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก ทั้งยังมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของวิทยาลัย ให้สามารถผ่านการ
ประเมินคุณภาพทุกระดับ และทุกครั้งที่มีการประเมิน โดยวิทยาลัยยึดแนวทางในการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องเป็ นแกนหลักในการบริ หารและดาเนินการ
ร่ วมกับแกนนาอื่นๆ เพื่อช่วยผลักดันส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายนอกร่ วมกันทางานเป็ นทีม
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
ผสมผสานกับการวางแผนการดาเนินงาน และการปรับปรุ งเพื่อพัฒนา คุณภาพทางการศึกษาให้เป็ นระบบครบ
วงจร รวมทั้งกากับดูแล ให้มีการดาเนิ นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะผูน้ าและความตระหนักของผูบ้ ริ หารเป็ น
องค์ประกอบและเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ ไม่วา่ จะใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในแบบใดก็
ตาม ถ้าจะทาให้สาเร็ จผูบ้ ริ หารจะต้องเห็นความสาคัญ เข้ามาบริ หารจัดการ และมีส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้ และคอย
ติดตาม กากับดูแล ส่ งเสริ ม สนับสนุนการดาเนินงานให้มีความต่อเนื่ อง
2. การทางานเป็ นทีม การประกันคุณภาพภายในเป็ นเรื่ องของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มิใช่เป็ น
เรื่ องของคนใดคนหนึ่งหรื อกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และมิใช่เป็ นการดาเนินงานแบบต่างคนต่างทา แต่เป็ นเรื่ องที่
ทุกคนจะต้องทางานร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้านวิชาการ ด้านบริ หาร กิจกรรมนักเรี ยน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อมาตรฐานการศึกษาที่
ต้องการ โดยจะต้องร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย วางแผนการทางาน ออกแบบการประเมินตนเอง แล้วช่วยกันทา
และพัฒนาปรับปรุ ง โดยเรี ยนรู้แลกเปลี่ยน ปรึ กษา หารื อ และพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน การทางานเป็ นทีม
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จะทาให้บุคลากรรู้สึก อบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่ วมทาง ไม่โดดเดี่ยว ซึ่งถ้าสถานศึกษามีการทางานเป็ นทีม
ที่เข้มแข็ง ก็จะทาให้การประกันคุณภาพภายในมีความต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ถึงแม้จะเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากร
บางคน ก็ยงั ดาเนินการต่อไปได้ เพราะทีมงานยังอยู่
3. การสร้ างความตระหนักความรู้ ความเข้ าใจ การที่สถานศึกษาจะมีการทางานเป็ นทีมที่เข้มแข็งได้น้ นั
ทุกคนในทีมจะต้องมีความตระหนักและมองเห็นความสาคัญของการประเมินตนเองว่า เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ น
ในการพัฒนาคุณภาพการทางาน คุณภาพของสถานศึกษา และคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะมีความสาคัญต่ออนาคต
ของสถานศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจว่าการประเมินตนเองก็คือ งานในหน้าที่
นัน่ เอง ไม่ใช่งานที่เป็ นภาระ เพิ่มเติม นอกจากนั้นจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในด้วย จึงจาเป็ นต้องประชุมชี้แจง และฝึ กอบรม การเรี ยนรู้จากเอกสาร คู่มือต่าง ๆ โดยผูบ้ ริ หาร
ก็ตอ้ งแสดงความตระหนักให้ผอู ้ ื่นเห็นเป็ นแบบอย่างและเข้ามามีส่วนร่ วม
4. การกาหนดความรับผิดชอบ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
ที่ร่วมกันทางานเป็ นทีมนั้น จาเป็ นจะต้องมีผทู้ ี่รับผิดชอบในการประสานและกากับติดตามการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และความมัน่ ใจในการดาเนินงาน
จึงได้มอบหมายให้มีคณะทางาน
ประกันคุณภาพ เพื่อเป็ นตัวกลางในการประสาน กากับ ดูแลให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการดาเนินงานให้เชื่ อมโยงกัน ในขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประสาน
การดาเนินงานในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร และ ผูแ้ ทนของคณะทางานชุ ดต่างๆ
5. การวางแผนและกากับดูแล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในจาเป็ นต้องมีการวางแผน
และการกากับ ดูแลที่เป็ นระบบ เพื่อให้มีการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ โดยมีการวางแผนการกากับดูแล และ
จัดให้มีการประชุมตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ เพื่อ รายงานความก้าวหน้าของงานที่ทาไปแล้ว และ
ช่วยกันพัฒนางานที่จะทาต่อไป
6. การมีส่วนร่ วม ปรึกษาหารื อกับผู้เกีย่ วข้ อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากจะต้อง
ทางานกันเป็ นทีมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาเองแล้ว จะต้องทางานร่ วมกับบุคคล และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่กากับดูแลในส่ วนกลาง เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องและเป็ นการระดมการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย เพื่อช่วยกันพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการโดยควรมีการประชุมปรึ กษาหารื อกับสถานศึกษาอื่นๆ
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน และช่วยให้สถานศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง
มากขึ้น ก่อให้เกิดแนวคิด และแนวทางที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั ตนเอง

22
ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
๑. ผลิตผู้เรียนทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วทิ ยบริ การพร้อมครุ ภณั ฑ์ที่ทนั สมัย
๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึ กงานจัว่ คู่พร้อมครุ ภณั ฑ์
๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
๑.๔โครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬา
๒. สร้ างความร่ วมมือกับสถานประกอบการและองค์ กรต่ าง ๆ
๒.๑โครงการจัดหาครุ ภณั ฑ์เพื่อพัฒนากาลังคนสู่ สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๓. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
๓.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งถนนพร้อมรางระบายน้ าภายในสถานศึกษา
๓.๒ โครงการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์
๓.๓ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ครู นักศึกษา
๔. พัฒนาอาชี พให้ กบั ชุ มชนอย่ างทัว่ ถึง
๔.๑ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น แกนมัธยมและประถม
ระยะสั้น เทียบโอนประสบการณ์
๕. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
๕.๑ โครงการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม
(รถ Formula One / Robot/เฮลิคอปเตอร์บงั คับ)
(โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน)
๕.๒โครงการศูนย์ทดสอบเครื่ องมือทางด้านเครื่ องมือวัด/ซ่อมบารุ ง/ศูนย์การเรี ยนรู้
เครื่ องมือวัด/อาคารเรี ยนเมคคาทรอนิกส์
๕.๓.โครงการพัฒนากาลังคนของแผนกช่างยนต์สู่สถานประกอบการ
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บทที่ 3
สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ว่าด้วยการบริ หารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบายเร่ งให้
สถานศึกษาดาเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดดาเนินการโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารจัดการในงานปกติและต้องดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง จัดระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีเป้ าหมายและแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน และมีระบบ
การประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบ
ทบทวนและปรับปรุ ง
พัฒนาการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ต่อต้นสังกัดและยืน่ ต่อ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
การรับรองมาตรฐานและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักการดาเนินงาน
เป็ น 3 ส่ วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
รู ปแบบ ระบบประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับการดาเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในวิทยาลัย
ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้
1.1.1 การประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อให้ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกได้ วิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุ งการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้ประเมินระดับคุณภาพและผลลัพธ์การดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการจากภายนอก ได้แก่
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอาชีวศึกษารอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ.
2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพแกลง
3. ตัวชี้วดั ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
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ตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ข้ อกาหนดที่ 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสู ตรทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ สั งคมและ
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ข้ อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ สามารถ
นามาประยุกต์ ใช้ ในงานอาชี พได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ข้ อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ ภาษาสื่ อสารได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ข้ อกาหนดที่ 1.4 ความรู้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีทจี่ าเป็ นในการศึกษาค้ นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ข้ อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม
และมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี
ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ข้ อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ตัวบ่ งชี้ที่ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐาน วิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ร้อยละของผูข้ องผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ข้ อกาหนดที่ 1.7 ความรู้ และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่ อและการประกอบอาชี พอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ข้ อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา ทีส่ ถานประกอบการหรือหน่ วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูส้ าเร็ จ การศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้ อง
กับความต้ องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ข้ อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเหมาะสม
ข้ อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้ เหมาะสมและเพียงพอในแต่ ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
ข้ อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานทีเ่ รียน สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติงาน สถานทีศ่ ึกษาค้ นคว้า ให้ เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่ งการเรี ยนรู้ อื่นๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ตัวบ่ งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ข้ อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมและสิ่ งอานวยความสะดวก
ทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
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ข้ อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกีย่ วข้ องอย่ างเป็ นระบบ
และต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้ อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้ อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้ คาปรึกษาผู้เรียนอย่ างต่ อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ข้ อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้ านบุคลิกภาพและมนุษยสั มพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ข้ อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชี พสู่ สังคม
ข้ อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชี พทีเ่ หมาะสมตามความต้ องการของชุ มชน สั งคม องค์ กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพือ่ การบริการวิชาชี พอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพทีก่ าหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะ
วิชาชีพ ต่องบดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้ อกาหนดที่ 5.1 ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ข้ อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ 6.1 ใช้ ภาวะผู้นาและการมีวสิ ั ยทัศน์ ของผู้บริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่ วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ข้ อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาอย่ างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้ดาเนิ นการดังนี้
1. การเตรียมพร้ อมของบุคลากร
สร้างความตระหนักให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษาว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็ น
ส่ วนหนึ่งของการบริ หารจัดการศึกษา ที่ตอ้ งกระทาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ไม่ใช่
เพียงผูบ้ ริ หารและงานประกันคุณภาพเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานศึกษา ต้องมีการประเมินตนเองและรายงานการประเมินตนเอง ต่อต้นสังกัด
เป็ นประจา ทุกปี ดังนั้นบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันทาและเห็นคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา จึงจะประสบผลสาเร็ จได้ การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน ต้องมีการประชุม ชี้แจง ให้เข้าใจถึงวิธีการโดยให้ความรู ้แก่ครู อาจารย์
เกี่ยวกับกิจกรรม ที่จะต้องกระทาตามลาดับขั้นตอน คือ การกาหนดกรอบการประเมิน และวางแผนการ
เก็บข้อมูล การสร้างเครื่ องมือประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอ และการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง
2. การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานประเมินคุณภาพ การแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาจากแผนภูมิ
โครงสร้างการบริ หารงานของสถานศึกษา โดยให้หวั หน้างานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรับผิดชอบ เป็ น
ประธานมาตรฐานนั้น และให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการมาตรฐานตามฝ่ ายที่รับผิดชอบ
นั้น ซึ่งในทุกมาตรฐานจะประกอบด้วย ประธานมาตรฐาน กรรมการประจาตัวบ่งชี้ เลขานุการ
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3. การตรวจสอบและการประเมินผล
3.1 การวางกรอบการประเมินโดยคณะผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษาประจามาตรฐาน คณะกรรมการทุก
มาตรฐานประชุมร่ วมกันในการวางกรอบและแนวทางการประเมิน
3.2 การจัดหาการจัดทาเครื่ องมือการประเมินเป็ นการปรับปรุ งเครื่ องมือ และสร้างเครื่ องมือ
ขึ้นมาใหม่สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึก แบบสรุ ป แบบสอบถาม และแบบสังเกต
เป็ นต้น
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 การเก็บข้อมูล มีแนวทางดังนี้
- ใช้ขอ้ มูลที่สถานศึกษาดาเนินงานเป็ นประจา เช่นแบบรายงานข้อมูลบุคลากรเป็ นต้น
- เก็บข้อมูลใหม่ เช่น แบบสอบถาม แบบสารวจ
- เก็บข้อมูลจากหลากหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น แบบสอบถามนักศึกษา ควรเก็บจาก
ทุกระดับชั้นปี สถานประกอบการต่างๆ เป็ นต้น
4.2 ช่วงระยะการเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรอบการประเมิน
- ไม่เก็บข้อมูลจานวนมากๆในเวลาเดียวกัน
4.3 ควรครอบคลุมของกลุ่มเป้ าหมาย
- ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งเป็ นรายบุคคล ต้องเก็บข้อมูลทุกคน
- ข้อมูลสภาพรวมของสถานศึกษา หรื อข้อมูลจากผูป้ กครองใช้กลุ่มตัวอย่าง
4.4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน
5.1 การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและบุคลากร โดยให้ผลการประเมินมาปรับปรุ ง
การทางานของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
5.2 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็ นการนาจุดแข็งและจุดการพัฒนาของสถานศึกษามา
แก้ไขพัฒนาโดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโดยการจัดทาแผนปฏิบตั ิการร่ วมกัน
5.3 การจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี โดยนาผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นมาแก้ไข และวางแนวทางป้ องกัน
5.4 ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
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บทที่ 4
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ผลจากการดาเนินงาน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือต่าง ๆ ได้นามาวิเคราะห์ผลที่ได้
ในแต่ละมาตรฐาน พอสรุ ปได้ดงั นี้

มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่ อไปนี้
ข้ อกาหนดที่ 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชี พตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสั งคมและเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดตามชั้ นปี
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
งานทะเบียน ได้ดาเนิ นการประสานงานกับครู ที่ปรึ กษาทุกท่าน ในการติดตามเรื่ องการ
ลงทะเบียนเรี ยน การลงทะเบียนซ้ า เรี ยนเพิ่มเติม การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน การส่ งตัวนักเรี ยนไปเรี ยนเก็บ
ที่สถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
ที่กาหนด ตามชั้นปี ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. จัดการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ ม
3. จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
4. ติดตามพฤติกรรมในการเรี ยน
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ตารางแสดงผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดตามชั้ นปี
สาขางาน
ยานยนต์

ไฟฟ้ ากาลัง

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

84
47
42
24
13
28
17
19
16
33
25
36
384

จานวนผ่านเกณฑ์
จานวนคน
ร้ อยละ
45
53.58
38
80.86
26
61.91
16
66.67
6
46.16
21
75.00
10
58.83
11
57.90
14
87.50
16
48.49
17
68.00
28
77.78
248
64.59

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชาและสาขางาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
ที่กาหนด ตามชั้นปี อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 64.59
ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ร้ อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้ รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษามีการดาเนิ นงานและมีขอ้ มูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบตั ิและความสาเร็ จจาก การ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ดาเนิ นการเพื่อนาไปสู่ มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัดแผนการ
เรี ยนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม จัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมเสริ มทักษะวิชาชี พตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพผูเ้ รี ยน
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ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้ดาเนินการปฏิบตั ิตามโครงการเพื่อนาไปสู่ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของการ
จัดการเรี ยนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล/รายกลุ่ม
จัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญและเน้นการปฏิบตั ิจริ งสอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ลาดับ
ที่

จานวนผู้ยนื่ เทียบ ผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน โอนผลการเรี ยนรู้ จานวนทีผ่ ่าน จานวนทีไ่ ม่ ผ่าน
ทั้งหมด
การประเมิน การประเมิน

ผ่านการ
ประเมินคิด
เป็ นร้ อยละ

สาขาวิชาเครื่ องกล

1

2

3

4

ปวช.1 สาขางานยานยนต์

-

-

-

ปวช.2 สาขางานยานยนต์
ปวช.3 สาขางานยานยนต์
สาขาวิชางานไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขาวิชาพณิ ชยการ
ปวช.1 สาขางานการบัญชี
ปวช.2 สาขางานการบัญชี
ปวช.3 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาพณิ ชยการ
ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1
-

1
-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

12

12

-

14

14

รวมทั้งสิ้น

100

100
-

100

100
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาเครื่ องกล
ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชางานไฟฟ้ ากาลัง
ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
ปวส. สาขางานการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน

รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ยนื่
เทียบโอนผล
การเรี ยนรู้
ทั้งหมด

ผลการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้

ผ่านการ
ประเมิน
คิดเป็ น
ร้ อยละ

จานวนทีผ่ ่าน
การประเมิน

จานวนทีไ่ ม่ ผ่าน
การประเมิน

3

3

-

100

6

6

-

100

20

20

-

100

4

4

-

100
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0

100

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ การเทียบโอนความรู ้หรื อประสบการณ์วชิ าชีพ ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง การจัดการเรี ยนการสอนแบบเทียบโอนความรู้หรื อประสบการณ์วชิ าชีพ อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ น
ร้อยละ 100
ข้ อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ สามารถนามาประยุกต์ ใช้
ในงานอาชี พได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีส่ ามารถประยุกต์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มาใช้ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ผูเ้ รี ยนจัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน การปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาโดยฝ่ ายวิชาการ ได้มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา จัดแผนการเรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยน
วิชาโครงการในภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนจบการศึกษาทั้งระดับ ปวช.
มีครู ผสู้ อน และครู ที่เป็ นที่ปรึ กษาให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ นักเรี ยน นักศึกษาที่ทาโครงการ มีการนิเทศ มีการจัดโครงการประเมินผลรายวิชาและการ
ประกวด จัดนิทรรศการโครงการของนักเรี ยน นักศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชายังสนับสนุนให้ นักเรี ยน นักศึกษา
ทาโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน โครงการปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยน นักศึกษาได้ทาโครงการในภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนจบหลักสู ตรตาม แผนการเรี ยนการโดย
มีครู สอนและครู ที่ปรึ กษาให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ทาให้นกั เรี ยน นักศึกษาทาโครงการสาเร็ จด้วยดี ทาให้เกิด
ทักษะ ประสบการณ์ ในการทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
โดยพิจารณาจาก การรายงายสรุ ปผลของโครงการว่าได้ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
ชื่อโครงการ

การนามาประยุกต์ ใช้
วิทยาศาสตร์
1. เสี ยงตามสาย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2. เครื่ องกรองน้ า
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
3. หุ่นยนต์กภู้ ยั
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
4. บ่อบาบัดน้ าอัตโนมัติ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
5. ชุดสาธิ ตระบบน้ า
คณิ ตศาสตร์
6. กล่องเก็บอุปกรณ์ลา้ งและ วิทยาศาสตร์
ติดตั้งแอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
7. เครื่ องยกแอร์
คณิ ตศาสตร์
8. ออกแบบและสร้างชุดฝึ ก วิทยาศาสตร์

หัวข้ อ/เรื่องทีใ่ ช้
คลื่นไฟฟ้ า/เสี ยง
การหาค่าเฉลี่ย/กราฟแท่ง
รังสี /แสง/สารเคมี
การหาค่าเฉลี่ย/กราฟแท่ง
การสร้างสนามแม่เหล็ก
สายพาน/การหาค่าเฉลี่ย/กราฟแท่ง
น้ า
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
สนามแม่เหล็ก
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
พลังงาน
คุณสมบัติของวัสดุ
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
-

หมายเหตุ
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3คน
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เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
9. ออกแบบและสร้างชุดฝึ ก
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
10. ออกแบบและสร้างระบบ
ปรับอากาศรถยนต์
11. ออกแบบและสร้างชุดฝึ ก
เครื่ องยนต์หวั ฉี ดแก๊สโซลีน
12. ออกแบบและสร้างสื่ อ
การสอนงานจักรยานยนต์
13. ออกแบบและสร้างสื่ อ
การสอนงานจักรยานยนต์
14. ออกแบบและสร้าง
เครื่ องยนต์พลังน้ า
15. ออกแบบและสร้างเครื่ อง
ชาร์จแบตเตอรี่
16. ออกแบบและสร้างเครื่ อง
ย่อยวัชพืช
17. ร้านนี้มีรัก
18. ร้านหวานเย็น
19. smile smile
20 การพัฒนาเว็บของ
โรงเรี ยนบ้านพลงตาเอี่ยม
21 การพัฒนาเว็บของ
โรงเรี ยนบ้านศรี ประชา
22 การพัฒนาเว็บของ
โรงเรี ยนบ้านชงโค

คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
ระบบการหมุนเวียนของอากาศ
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
แรงการยกของ
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
แรงการยกของ
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
การเปลี่ยนพลังงาน
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
พลังงานแสงอาติทย์
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
พันธ์พืช
หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบน
ต้นทุน-กาไร/อัตราร้อยละ
ต้นทุน-กาไร/อัตราร้อยละ
ต้นทุน-กาไร/อัตราร้อยละ

3 คน
2 คน
3 คน
3คน
3คน
2 คน
2คน
3คน
5 คน
4 คน
4 คน

ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย

5 คน

ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย

4 คน

ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย

5 คน
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23 การตัดต่อวีดีโอเพื่อจัดทาวีดี วิทยาศาสตร์
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ
คณิ ตศาสตร์
ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย
จานวน23 โครงการ
วิทยาศาสตร์
13
คณิ ตศาสตร์
22
ร้อยละการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ 56.52 %
สรุ ปโครงการ 23โครงการ
ร้อยละการประยุกต์หลักการคณิ ตศาสตร์มาใช้ 95.65 %

5 คน
82 คน

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงการวิชาชี พ ผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน การปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ น
ร้อยละ 76
ข้ อกาหนดที่ 1.3 ทักษะการในการใช้ ภาษาสื่ อสารได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ร้ อยละของผู้เรี ยนมีทกั ษะการในการใช้ ภาษาสื่ อสาร ด้ านการฟัง การอ่ าน การเขียน
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการในการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟั ง การอ่าน การเขียน การสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(โดยเก็บข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ ในวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่มีระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า 2.00)
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ตารางสรุ ปร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีทกั ษะการใช้ ภาษาสื่ อสาร ด้ าน การอ่ าน การเขียน และสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/
ระดับ
ระดับ ปวช.
อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม
รวม

จานวน
ผ่านวิชา
จานวน
ผ่านวิชา
ร้ อยละ
ร้ อยละ
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาไทย
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาต่ างประเทศ
58
25
83

45
16
61

77.58
64
73.49

143
95
238

85
62
147

59.44
65.26
61.76

ตารางสรุ ปร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีทกั ษะการใช้ ภาษาสื่ อสาร ด้ าน การอ่ าน การเขียน และสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/
ระดับ
ระดับ ปวช.
อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม
รวม

จานวน
ผ่านวิชา
จานวน
ผ่านวิชา
ร้ อยละ
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาไทย
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาต่ างประเทศ
58
25
83

48
20
68

82.75
80
81.92

143
95
238

90
73
163

ร้ อยละ
62.93
76.84
68.48

ตารางสรุ ปร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีทกั ษะการใช้ ภาษาสื่ อสาร ด้ าน การอ่ าน การเขียน และสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ ประจาปี การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/
ระดับ
ระดับ ปวช.
อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม
รวม

จานวน
ผ่านวิชา
จานวน
ผ่านวิชา
ร้ อยละ
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาไทย
รายวิชา/นักศึกษา ภาษาต่ างประเทศ
118
50
168

93
36
129

78.81
72
76.78

286
190
476

175
135
310

ร้ อยละ
61.18
71.05
65.12
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ทักษะการในการใช้ ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม

จานวน
รายวิชา/นักศึกษา
168
476
644

ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน
129
310
439

ร้ อยละ
76.78
65.12
68.16

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการในการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยการเก็บข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ ในวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดแต่ละชั้นปี คิดเป็ นร้อยละ 68.16 อยูใ่ นระดับ พอใช้
ข้ อกาหนดที่ 1.4 ความรู้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีทจี่ าเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ าและการปฏิบัติงานวิชาชี พ
อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ร้ อยละของผู้เรียนมีความสามารถใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีทจี่ าเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ผูเ้ รี ยนความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์ เน็ต การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิ

39
ตารางแสดงผู้เรียนมีความสามารถใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีทใี่ นการศึกษาค้ นคว้ า
ลาดับที่
1
2
3
4

แหล่ งข้ อมูล
การใช้หอ้ งสมุด
ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ห้องคอมพิวเตอร์
โครงการนักเรี ยน จานวน 4โครงการ
รวม

จานวนทีใ่ ช้
323
248
1,300
19
1,890

ร้ อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

66
50.92

487

100

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิ งานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100
ข้ อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชี พ การมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและ
มีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดี่ ี
ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชี พ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษย์ สั มพันธ์ ทดี่ ี
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความซื่ อสัตย์
ความเมตตากรุ ณา การเหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่ งเสพติด มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย แต่งกายตามระเบียบ การเข้าแถวหน้าเสาธง
จัดกิจกรรมและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม การแสดงออกในโอกาสต่างๆ
เชิงปริมาณ
ผลการสรุ ปข้อมูลในปี การศึกษา 2554 พบว่ามีผเู ้ รี ยนที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่าความนิ ยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันที่ดี ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน อยูใ่ นระดับดี
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เชิ งคุณภาพ
จากการดาเนินการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการปฏิบตั ิจริ ง จัด
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนจัดกิจกรรมเสริ มทักษะวิชาชีพตามเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รี ยนใน
สาขางานต่างๆนักศึกษามีความรู ้ที่ได้รับมาใช้และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลรู ้จกั ทางานอย่างมีข้ นั ตอนมีเหตุผล
และรู้จกั ทางานเป็ นทีม และผูเ้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ข้ อมูลความสาเร็จ
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 84.55

ข้ อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชี พ และหลักสู ตรสาหรับผู้ทสี่ าเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสู ตร
ข้ อมูลความตระหนัก
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. 3 เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา สาขางาน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1 .จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. จัดชัว่ โมงพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้

41
ตารางแสดงผลผู้สาเร็จการศึกษามีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

จานวนนักเรียนแรกเข้ า

ยานยนต์
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
ปวช.
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม

42
28
16
36
122

ผู้สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้ า
จานวน
ร้ อยละ
23
54.76
20
71.43
15
93.75
24
66.67
82
67.21

ข้ อมูลความสาเร็จ
ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า อยูใ่ นระดับพอใช้ คือ ร้อยละ 67.21
ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษามีการดาเนิ นงานการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการ
ไปสู่ มาตรฐานคุณภาพ การประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง โดยผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์
การพ้นสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษามีการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งเมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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ตารางแสดงผลผู้สาเร็จการศึกษามีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

ปวส.

เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้ า
การจัดการทัว่ ไป
เทคโนโลยีสานักงาน
รวม

จานวนนักเรียนแรกเข้ า
5
11
30
8
54

ผู้สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้ า
จานวน
ร้ อยละ
3
60.00
6
54.55
20
66.67
4
50.00
33
61.11

ข้ อมูลความสาเร็จ
จากการสารวจของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 61.11
ตัวบ่ งชี้ที่ 9 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. 3 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. จัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร
2. จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในภาคเรี ยนสุ ดท้าย

ประเภท
วิชา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม
พาณิ ชยกรรม

ตารางแสดงผลร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีผ่ ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนนักศึกษา ปวช. 3
ผู้ทผี่ ่ านการประเมิน
เป็ นร้ อยละของ
ไม่ ผ่าน
สาขาวิชา
สาขางาน ทีเ่ ข้ ารับการ ผ่านการ
ผู้ทเี่ ข้ ารับการประเมิน
การ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
เครื่ องกล
ยานยนต์
23
23
100
ไฟฟ้ าและ
ไฟฟ้ ากาลัง
19
19
100
อิเล็กทรอนิกส์
พณิ ชยการ
การบัญชี
14
14
100
พณิ ชยการ
คอมพิวเตอร์ฯ
23
23
100
รวม
79
79
0
100

ข้ อมูลความสาเร็จ
พบว่าในปี การศึกษา 2553 จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ร้ อยละของผู้ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง
ทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้จดั ให้ผเู้ รี ยน สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปี การศึกษา 2553 ทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เพื่อเป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรี ยนการสอนของแผนกวิชา และ ผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานวิชาชีพ ผูส้ าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา
2553 มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

44
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้ดาเนินการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปี การศึกษา 2553
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) เพื่อนาไปสู่ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ผูส้ าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2553 มีผลสัมฤทธิ์ ทางความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามแผนกวิชา สาขางาน
ตารางแสดงผลร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาเครื่ องกล
ปวส2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
ปวส2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขาวิชาการบัญชี
ปวส2 สาขางานการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ปวส2 สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรี ยน
แรกเข้ าทั้งหมด

จานวนผู้เรี ยน
ทีส่ าเร็จการศึกษา

ร้ อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

5

3

60.00

11

6

54.55

30

20

66.67

8
54

4
33

50.00
61.12

ข้ อมูลความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของผูส้ าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2553 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ทางความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม
แผนกวิชา สาขางาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554 จานวน 33 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้ คิดเป็ น ร้อยละ 61.12
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ข้ อกาหนดที่ 1.7 ความรู้ และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่ อและการประกอบอาชี พอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชี พอิสระ
และ ศึกษาต่ อ ภายใน 1 ปี
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในปี การศึกษาที่ผา่ นมา แต่ละหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขางาน
ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการทางานและศึกษาต่อ
2. ติดตามจานวนผูท้ างานและศึกษาต่อ ของผูส้ าเร็ จการศึกษาในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
ตารางแสดงผลผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่ อ
แผนก
1.ช่างยนต์
2.ช่างไฟฟ้ า
3.พาณิ ชย์
รวม

จานวน
(คน)
23
19
37
79

ศึกษาต่ อ
คน
10
10
25
45

ร้ อยละ
43.47
52.63
67.56
56.96

มีงานทา
คน
9
4
9
22

ร้ อยละ
39.13
21.06
24.32
27.84

ไม่ สามารถติดต่ อ
ได้
ร้อยละ
คน
4
17.39
5
26.31
3
8.10
12
15.18

คิดเป็ น
ร้ อยละ
82.60
73.69
91.88
84.80

ข้ อมูลความสาเร็จ
ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ น ร้อยละ 84.80

46
ข้ อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาทีส่ ถานประกอบการหรือหน่ วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีคุณลักษณะทีพงึ ประสงค์
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ข้ อมูลความตระหนัก
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร เจ้าของสถานประกอบการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อพฤติกรรมของ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร และคุณธรรมอันพึงประสงค์
ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีคุณลักษณะทีพงึ ประสงค์
แผนกวิชา
งานสาขา

จานวน
นักศึกษา

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ

ดีมาก

ดี

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม

15
15
13
15
58

4.46
4.68
4.44
4.50
4.52

12
14
11
14
51

3
1
2
1
7

ระดับความพึงพอใจ
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุ ง
-

ไม่ผา่ น

ข้ อมูลความสาเร็จ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อยูใ่ นระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.52

-
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จุดเด่ นมาตรฐานที่ 1
1. นักเรี ยนที่จบการศึกษา มีผลการเรี ยนที่ดี มีความรู้เชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. นักเรี ยนที่จบการศึกษา มีงานทา/ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
3. นักเรี ยนที่จบการศึกษา สามารถนาความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้
จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 1
1. มีนกั เรี ยนจบการศึกษาน้อยเมื่อเทียบกับแรกเข้า
2. กระบวนการเรี ยนรู้ที่เป็ นแรงจูงใจในการเรี ยน
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 1
1. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางป้ องกันการออกระหว่างศึกษา
2. วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่
ทันสมัยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน
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สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ผลการประเมิน

เป้ าหมายเกณฑ์ สัมฤทธิ์ผลของ
การประเมิน การดาเนินงาน

ตัวบ่ งชี้ที่
1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยน
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถ ประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การ ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้ ภาษาสื่ อสาร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จาเป็ นใน การศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงาน วิชาชี พได้อย่างเหมาะสม
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมี มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
7. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็ จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็ จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
9. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
10.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
11. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้ งานทาใน
สถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที พึงประสงค์ ลักษณะด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 64.59

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 100



นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 76



นางอุมาภรณ์ บุญช่วย

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 68.16

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 100



นางอุมาภรณ์ บุญช่วย

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 84.55



นางอุมาภรณ์ บุญช่วย

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 67.21



นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 61.11



นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละ 61.12

ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ร้อยละ 84.80

ระดับ 3.50

ระดับ 4.52

การประเมินมาตรฐานที่ 1

นางแววดี เอ็นดูราษฎร์



นางสาวภัทรา คาแสง



นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์



นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์



นางสาวภัทรา คาแสง



นางสาวภัทรา คาแสง



ดี


พอใช้

ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 2
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ร้ อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้จดั ทาแผนสมรรถนะวิชาชีพ แต่ละชั้นปี โดยมีการประสานงานกับสถานประกอบการ
ที่ให้ความร่ วมมือ จัดการฝึ กงานให้กบั ผูเ้ รี ยน ให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน การนิเทศการ
เรี ยนการสอน
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึ ก ษาได้เปิ ดสอนหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ) ปวช 2 (.ประเภทวิช า คื อ ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม โดยแบ่งได้เป็ น 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ ากาลัง สาขา
งานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ รวมทั้งยังได้เปิ ดสอนหลักสู ตรระยะสั้น หลักสู ตรแกนมัธยม เพื่อ
ตอบสอนงตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุ มชน ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบมุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ โดยให้มีการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นสมรรถนะวิชาชี พแต่ละชั้นปี ทุกสาขางานและจัดทา
แผนการเรี ย นรู้ แบบบูรณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่ านิ ย มอันพึ ง ประสงค์ ตามคุ ณธรรมพื้นฐาน 8
ประการ ในทุกสาขางาน
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ตารางร้ อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพแสดงจานวนของรายวิชาทีไ่ ด้ มีการจัดทาแผนการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะและการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์
ตามคุณธรรมพืน้ ฐานแปดประการ ในแต่ ละสาขางาน ปี การศึกษา 2554

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

อุตสาหกรรม เครื่ องกล
ยานยนต์
ไฟฟ้ าและอิเล็ก ไฟฟ้ ากาลัง
ฯ
พาณิ ชยกรรม พาณิ ชยการ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ฯ
รวมทั้งหมด

จานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
28
29

จานวนรายวิชาที่มี
ร้อยละของรายวิชาที่
การพัฒนา
มีการพัฒนา
หลักสู ตรฐาน
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ ที่มี
สมรรถนะ ที่มี
คุณภาพ ครบทั้ง 4
คุณภาพ
ข้อพิจารณา
21
75.00
22
75.86

27
30
114

22
23
88

77.78
76.77
77.96

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรื อรายวิชา หรื อ
ปรับปรุ งแผนการเรี ยน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุ มชนและท้องถิ่น โดยดาเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
จานวน 114 รายวิชา คิดเป็ นร้อยละ 77.96 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้ อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ร้ อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
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ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาวางแผนโครงการพัฒนาครู และกาหนดให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบ
ฐานสมรรถนะและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมตามแนวทางครู สร้างคนดี
ในทุกรายวิชา
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการติดตาม ตรวจและประเมินแผนการเรี ยนรู้แบบฐานสมรรถนะในทุกรายวิชา
โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้จะต้องมีการบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งทุกรายวิชา พร้อมทั้งมีการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ จากการดาเนิ นการส่ งผล
ให้ มีแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ตารางแสดงจานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการอย่ างมีคุณภาพ
ในแต่ ละสาขางาน ปี การศึกษา 2554
จานวนรายวิชาที่มี
การเขียนแผนการ ร้อยละของรายวิชาที่
จานวน
จัดการเรี ยนรู้แบบ มีการเขียนแผนการ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
รายวิชา
บูรณาการอย่างมี จัดการเรี ยนรู้แบบ
ทั้งหมด
คุณภาพ ครบทั้ง 4
บูรณาการ
ข้อพิจารณา
อุตสาหกรรม เครื่ องกล
ยานยนต์
49
38
77.55
ไฟฟ้ าและอิเล็กฯ ไฟฟ้ ากาลัง
52
40
76.92
พาณิ ชยกรรม พาณิ ชยการ
บัญชี
46
37
80.43
คอมพิวเตอร์ฯ
50
30
80.00
197
155
รวมทั้งหมด
78.68
ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ,ผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการ
สอนในภาพรวม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 78.68 อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับคุณภาพ ดี
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ตัวบ่ งชี้ที่ 15

ระดับความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่ อคุณภาพการสอนของผู้สอน

ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วิเคราะห์ วางแผน และประชุ มครู เพื่อให้ทราบแนวทางใน การจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ การนิ เทศการสอน และการประเมิ นความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการสอนของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
รายวิชา จัดทาโครงการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน วางแผนการจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็ นต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยน
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศการสอน การจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ตามความเหมาะสม การจัดหาหนังสื อ สื่ อๆต่างตามความต้องการของผูเ้ รี ยนการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเช่น การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การออกบริ การวิชาชีพ เป็ นต้น
จากการดาเนินการดังกล่าวในการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพของผูส้ อน
ตารางคะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน นักศึกษาต่ อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ของครู ในภาพรวม วิทยาลัยการอาชีพแกลง
n = 203
รายการการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน
1.1 การจัดลาดับเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา
1.2 การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นไปอย่างมีระบบและมีข้ นั ตอนชัดเจน
1.3 ครู มีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้นกั เรี ยน
นักศึกษาเข้าใจ
1.4 ครู สอนครบถ้วนตามเนื้อหารายวิชา
2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา
2.1 วาจาสุ ภาพ เสี ยงดังชัดเจน ใช้ภาษาที่เหมาะสม
2.2 ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายให้เห็นภาพจริ งและชัดเจน
2.3 มีการเน้นและสรุ ปจุดสาคัญของเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน
3. เทคนิควิธีการสอน

ระดับ
ความพึง
พอใจ

x

S.D.

4.17

.719

มาก

4.09

.747

มาก

4.15

.767

มาก

4.08

.782

มาก

4.11

.811

มาก

4.07
4.08
4.10

.799
.796
.797

มาก
มาก
มาก
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3.1 ครู ใช้วธิ ี การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต่ละ
บทเรี ยน
3.2 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
3.3 ครู ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากนักเรี ยน
นักศึกษา
3.4 ครู เอาใจใส่ นกั เรี ยน นักศึกษาเป็ นรายบุคคลและให้
คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การใช้สื่อการสอน
4.1 มีเอกสารและตาราสาหรับอ่านประกอบการศึกษา
4.2 มีการใช้สื่อประสมประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม
4.3 ครู ให้ขอ้ มูล ชี้ แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ครู วดั และประเมินผลนักเรี ยน นักศึกษาโดยคานึงถึง
ความสามารถของนักเรี ยน นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
5.2 ครู กาหนดเกณฑ์การประเมินผลชัดเจน
5.3 การวัดผลในแต่ละหน่วย ครู ใช้วธิ ี การประเมินผล
ตามสภาพจริ ง
เฉลี่ยรวม

4.04
4.07

.824

มาก

.829

มาก

4.10

.848

มาก

4.09

.786

มาก

4.09
4.11

.794
.792

มาก
มาก

4.15

.791

มาก

4.14

.802

มาก

4.18

.809

มาก

4.11

.632

มาก

ข้ อมูลความสาเร็จ
ระดับ ความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย นต่ อ การคุ ณ ภาพการสอนของผูส้ อนประจ าปี การศึ ก ษา 2554
โดยรวมค่าเฉลี่ ยและระดับความพึง พอใจของนักศึ กษาต่ อคุ ณภาพการสอนของอาจารย์ จากเกณฑ์ที่ กาหนด
ค่าเฉลี่ย < 3.49 (ระดับคะแนน 1 คะแนน) ปรากฏ ว่าวิทยาลัยการอาชีพแกลง มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.11 (ระดับ
คะแนน 3 คะแนน) อยูใ่ นระดับ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 16

ร้ อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่ างเหมาะสม
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ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้จดั การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ และจัดการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ในการจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้จดั สรรงบประมาณในด้านงานการเงินงานบัญชี และงานพัสดุ ในการจัดซื้ อวัสดุ
ฝึ ก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนของทุกสาขางานอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดทาหลักฐานรองรับ
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อเป็ น
การเปรี ยบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้ กับการดาเนินงานตามสภาพ
ตารางแสดงค่ างบประมาณ ที่จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สาหรับจัดการเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2554
- งบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 11,139,572.11 บาท
- งบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดซื้ อวัสดุฝึก 1,268,135.00 บาท
แผนกวิชา

ช่างยนต์
บัญชี
เทคนิคพื้นฐาน
ช่างไฟฟ้ า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สามัญ
รวม

งบประมาณทีไ่ ด้ รับ
เพือ่ จัดซื้อวัสดุฝึก
97,992
577,501
38,777
124,029
410,873
18,963
1,268,135

ร้ อยละของงบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับเพือ่ จัดซื้อ
วัสดุฝึก
7.73
45.54
3.06
9.78
32.40
1.49
100

ร้ อยละของงบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับเพือ่ จัดซื้อวัสดุ
ฝึ กต่ องบดาเนินการ
0.88
5.18
0.35
1.11
3.69
0.17
11.38

ข้ อมูลความสาเร็จ
งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับจัดการเรี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ต่องบดาเนินการทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ร้อยละ 11.38 ของงบดาเนินการ
อยูใ่ นระดับ พอใช้
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ข้ อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้ เหมาะสมและเพียงพอในแต่ ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ ละสาขาวิชา
ข้ อมูลความตระหนัก(ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วางแผนโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ ทาโครงการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อม
ทั้งปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และระบบเครื อข่าย หาแนวทางในการ
ขอความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึ กษาได้ดาเนิ นการตามโครงการพัฒนาห้องปฏิ บตั ิ ก าร โครงการจัดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรี ยนรู ้และระบบเครื อข่าย เพื่อให้เพียงพอและรองรับการใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ดังแสดงอัตราส่ วนของผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์
ตารางแสดงสั ดส่ วนของผู้เรี ยนต่ อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ ละสาขางาน ประจาปี การศึกษา 2554
สาขางาน

ระดับ

จานวน
รายวิชา

อุตสาหกรรม เครื่ องกล
ยานยนต์
ไฟฟ้ าและ
ไฟฟ้ ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
พาณิ ชยก
พาณิ ชยการ บัญชี
รรม

ปวช.2
ปวช.2

1
1

47
13

จานวน
เครื่ องคอม
ฯ
20
20

ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

1
1
3
15
6
28

19
16
33
25
36
27

20
20
20
20
20
20

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

คอมพิ ว เตอร์
ฯ
รวมทั้งสิ้ น

จานวน
ผูเ้ รี ยน

ผูเ้ รี ยน:
เครื่ องคอม
ฯ
2.35:1
0.62:1
0.95:1
0.80:1
1.65:1
1.25:1
1.80:1
1.1
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ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีความเหมาะสมของห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หาร
จัดการ การใช้หอ้ ง คอมพิวเตอร์ และจานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการเรี ยนในรายวิชา
ที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสู ตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน อัตราส่ วนผูเ้ รี ยน:
คอมพิวเตอร์ เป็ น 1 :1 ในแต่ละครั้งของการเรี ยนในรายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับในระดับ ดี
ข้ อกาหนดที่ 2.4 จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายเน้ นการฝึ กปฏิบัติจริงตรงตามหลักสู ตร
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่ งการเรียนรู้ อนื่ ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 18

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
โรงฝึ กงาน พืน้ ทีฝ่ ึ กปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รี ยน มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่ อการเรี ยนรู้
และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด

ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วางแผนการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน อาคารเรี ยนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา และวางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสถานศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณ
สาหรั บซ่ อมแซม บารุ งรักษาอาคาร วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับการฝึ กปฏิ บตั ิงานในโรงฝึ กงาน และ
ห้องปฏิบตั ิการ ประจาปี 2554
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึ กษาได้ดาเนิ นการจัดตารางการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิ งาน พื้นที่ การปฏิ บตั ิงาน โรง
ฝึ กงาน อาคารเรี ยน ตามสภาพรายวิชา และกาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ดาเนิ นการ
สารวจและพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสถานศึกษา ให้เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ ของผูเ้ รี ยน ครู บุคลากร มาพิจารณาในการจัดแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ตามความเหมาะสม จากการดาเนิ นการส่ ง ผลให้ร ะดับ ความเหมาะสมในการจัด อาคารเรี ย น อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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ตารางระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
ข้อปฏิบตั ิ
1.มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
2.มีการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิตามตารางการใช้
3.มีการติดตาม ประเมินผลการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
4.มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และ
พื้นที่ ฝึ กปฏิบตั ิ

มี

ไม่มี






ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ ให้
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน สอดคล้องกับรายวิชา
ที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ปฏิบัติครบทุกข้ อ อยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 19

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์ วทิ ยบริการ ให้ เหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน
มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด

ข้ อมูลความตระหนัก(ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วางแผน การจัดทาโครงการพัฒนาอาคารศูนย์วทิ ยบริ การ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสาหรับซ่อมแซม บารุ งรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่ใช้สาหรับอาคารศูนย์
วิทยบริ การ จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริ การต่อ
อาคารศูนย์วทิ ยบริ การ
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์วิทยาบริ การ มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
สถานศึ ก ษา
ซึ่ งได้รั บ การจัด สรรงบประมาณส าหรั บ ใช้ ใ นการซ่ อ มแซม
บ ารุ งรั ก ษาอาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่ใช้สาหรับศูนย์วิทยบริ การ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เรี ยน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด พร้อมทั้งสามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยได้มี
การนาผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์วิทยบริ การของผูเ้ รี ยน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
รับบริ การ มาพิจารณาในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามความเหมาะสมกับสถานศึกษา
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ตารางแสงผลการดาเนินการ (Attempt)
รายการ
1. มีขอ้ มูลจานวนครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
สื่ อที่มีอยูใ่ นศูนย์ฯ และข้อมูลการใช้งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
เช่น ระบบสื บค้น
3. มีขอ้ มูลการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ

ผลการดาเนินงาน
 มี
ไม่มี
 มี

ไม่มี

 มี

ไม่มี

 มี

ไม่มี

เอกสาร/หลักฐาน
แบบรายงานที่ 19/1
แบบรายงานที่ 19/2
แบบรายงานที่ 19/3
แบบรายงานที่ 19/4

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีขอ้ มูลจานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ สื่ อที่มีอยูใ่ นศูนย์ฯ และข้อมูลการใช้งาน
มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ สรุ ปคือ มีการปฏิบตั ิ จานวน 3 ข้อ อยูใ่ นระดับ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 20

ระดับความเหมาะสมในการจัดให้ มีครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์

ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วางแผนโครงการพัฒนา และซ่อมแซม ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ จัดสรร
งบประมาณในการจัดหา ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ และ อุปกรณ์ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนในทุกสาขา
งาน จัดทาแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
ศึกษาได้ดาเนิ นการตามโครงการพัฒนา และซ่ อมแซม ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ โดยการจัดสรร
งบประมาณให้ทุกสาขาได้อย่างเหมาะสมตามแผนปฏิ บตั ิการ และได้นาผลการประเมินแบบสอบถามความ
เหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ มาพิจารณาในการจัดแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ต่อไป ตามความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา
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ตารางแสดงการจัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติงาน สถานทีศ่ ึกษาค้ นคว้าให้ เหมาะกับสาขาวิชา
ข้อมูล

ปฏิบตั ิ

จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือ ต่างๆที่ใช้
มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน






ไม่
ปฏิบตั ิ



ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษา มีการจัดการและความเหมาะสมในการจัดครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยน โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอและ/หรื อเหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัยของครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ รวมทั้งประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบตั ิครบทุกข้อ
อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้ อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวก ทีเ่ อือ้ ต่ อการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 21

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อม สิ่ งอานวยความสะดวก
ทีเ่ อือ้ ต่ อการเรี ยนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน

ข้ อมูลความตระหนัก(ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้วางแผน และออกคาสั่งแต่งตั้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคนทาหน้าที่เวร
ประจาทั้งกลางวันและกลางคื น ก าหนดแผนการบารุ ง รั กษาอุ ปกรณ์ ป้ องกันอุ บตั ิ ภยั ประจาอาคาร กาหนด
ผูต้ ิดตาม ตรวจสอบการอยูเ่ วร ยาม อย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ รวมทั้งการทาป้ ายแสดงภาพและคาเตือนเรื่ องความ
ปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิงานในโรงฝึ กงาน และห้องปฏิบตั ิงาน
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ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการให้ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคนทาหน้าที่ เวรประจาทั้ง
กลางวัน และกลางคืน นางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาบารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิภยั ประจาอาคาร มี
ผูต้ ิดตามตรวจสอบการอยูเ่ วร ยาม อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอโดยมีการบันทึกการปฏิบตั ิการอยูเ่ วร ยามไว้เป็ น
หลักฐาน ทาป้ ายแสดงภาพคาเตือนเรื่ องของความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการทั้งในโรงฝึ กงาน และห้อง
ปฏิบตั ิงาน มีการติดตามผลการดาเนินการโดยการสอบถามความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
ของสถานศึกษา จากผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เรี ยน ครู สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ในเรื่องอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้ อมและ
การจัดระบบรักษาความปลอดภัย ประจาปี การศึกษา 2554

ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม

สาขางาน

ยานยนต์
ไฟฟ้ ากาลัง
รวม
พาณิ ชยกรรม บัญชี
คอมพิ วเตอร์
ฯ
รวม
สามัญ
เ ท ค นิ ค
พื้นฐาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวกได้อย่าง
มีคุณภาพ ครบตามประเด็น
พิจารณา 8 ข้อ

1

จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวย
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
ครบตามประเด็นพิจารณา 8 ข้อ

 (6)
1
 (5)
(5)


1
2

คิดเป็ นร้อย
ละ
100.00
75.00
87.50
62.50
62.50

2
(5)
-

62.50
62.50
100.00

1
4

81.25
77.08
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ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษา มีสาขางานจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรี ยนเช่น การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ การจัดพื้นที่ ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิ การจัดผังห้องปฏิบตั ิการระบบป้ องกันอัคคีภยั ฯลฯ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ในสถานศึกษา จานวน 6 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 77.08 ของสาขางานทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้ อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในงานทีเ่ กี่ยวข้ องอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ร้ อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ด้ รับการพัฒนาตามหน้ าทีท่ ี่รับผิดชอบ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้าน
วิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดส่ งครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไปฝึ กอบรมสัมมนาตามโครงการทั้งของ สอศ. และหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลความรู ้
มาใช้ในการพัฒนางาน ระบบงาน และผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการส่ งครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้เข้ารับการพัฒนาความรู ้ ตาม
หน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าจะเป็ นในด้านวิชาชี พและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งงานในหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่สถานศึกษาได้สนับสนุน
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ตามรางสรุ ปผลครู และบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้ รับการการพัฒนาในวิชาชี พทีส่ อนหรือตามหน้ าที่
ทีไ่ ด้ รับผิดชอบ ปี การศึกษา 2554
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อ
นางอุมาภรณ์ บุญช่วย
นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
นายกาปั่ น
ธรรมสนิท
นางสุจาริ น
แพงภูงา
นางนงนุช
ผ่านสาแดง
นายศราวุธ
ขระณี ย ์
นางศิวพร
จันทสอน
นางสิ ริพร
จันดาแสง
นางสาวกัลยา ไกลสวัสดิ์
นายไพฑูรย์
กล้าหาญ
นางภัทรา
คาแสง
นายกีรติ
สื บวงษ์
นายสุพิชยั
แสงสุวรรณ
นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
นายอภิวฒั น์
ทองใบ
นายปิ ยะพงษ์
ศรี อกั ษร
นางสาวอรวรรณ มีบุญ
นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี
นางสาวนนติยา วงศ์พ่ งึ
นางสาววรรณภา วงศ์อ่อง
นางสาวภัทราพร เจริ ญกิจ
นางสาวกมรวรรณ แนมนิล
นางสาวสุชาดา บุญสว่าง
นางแววดี
เอ็นดูราษฎร์
นางพงศ์นริ นทร์ กล้าหาญ
นางสาววนิดา
แสงสุริย ์
นางสาวจันทรา ดีแก้ว
นางลีลาวรรณ เกตุแก้ว
รวม 28 คน

ตาแหน่ ง
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น้ อยกว่ า
20 ชั่วโมง

มากกว่ า 20 ชั่วโมง





























4

24

63
ข้ อมูลความสาเร็จ
ครู และบุคลากรสายสนับสนุ นภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามวิชาชี พที่สอนและตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีพแกลง พบว่า จานวนบุคลากรทั้งหมด 28 คน ได้รับการพัฒนามากกว่า
20 ชัว่ โมง จานวน 24 คน น้อยกว่า 20 ชัว่ โมง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
ข้ อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรั พยากรจากแหล่ งต่ าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษากาหนดแผนในการระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็ นทุนการศึกษา ทุนอาหาร
กลางวัน ทุนอื่นๆ รวมถึงสถานที่ฝึกงาน การเชิ ญวิทยากรเข้ามาอบรมในสถานศึกษาที่สนับสนุ นการจัดการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน นักเรี ยน ทรัพยากรที่เป็ นวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่นามาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน มีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรภายในเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งในการแสวงหา และการนาไปใช้ บารุ งรักษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการตามแผนงานที่สถานศึกษากาหนดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ดาเนิ นการประสานงานกับฝ่ ายที่รับผิดชอบของสถานศึกษา ได้มีการเชิ ญวิทยากรมาให้ความรู้ การให้
ทุนการศึกษา ทุกอาหารกลางวัน ตามหน่วยเบิก และหน่วยจ่ายดาเนิ นการให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ/ระเบียบ
การเงิน การบัญชี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถตรวจสอบได้

64
ตารางข้ อมูลการระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่ าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ลาดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
โครงการจัดซื้ อวัสดุ
รวม

ระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา(จานวน
ครั้ง)
ทรัพยากร
เครื่องมือ/
งบประมาณ
บุคลากร
เครื่องจักร
5
11
5

57
57

11

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือเครื่ องจักร และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเป็ นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร เป็ นต้น เพื่อให้การ
จัดการ ศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จานวน 73 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ
ข้ อมูลความพยาม (การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้ประสานงานกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรับผูเ้ รี ยนระดับชั้นปวช.3 เข้าทาการฝึ กงาน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา2552
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สรุ ปผลจานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบปกติ
ลาดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่
1 สาขาวิชาเครื่ องกล
 สาขางานยานยนต์
2 สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
2 สาขาวิชาพาณิ ชยการ
 สาขางานบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
13

-

9

-

9
16
47

-

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฝึ กงานในระบบ
ปกติ ตามหลักสู ตรที่สถานศึกษาจัดทวิภาคีและระบบปกติ จานวน 47 แห่ง อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชั่ วโมงของผู้เชี่ ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทีม่ ีส่วนร่ วมในการพัฒนาผู้เรียน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้เห็นความสาคัญในการให้ความรู ้กบั กับเรี ยน และบุคลากรทางการศึกษา และกาหนดให้
ทุ ก สาขาวิช าได้จ ัดท าโครงการอบรม คน-ชั่วโมง โดยขอความร่ ว มมื อ จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ/ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการในหน่วยงานต่างๆ ชุมชน และท้องถิ่น
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้จดั ทาหนังสื อขอความร่ วมมือผูเ้ ชี่ยวชาญ / ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจากสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นมาให้ความรู ้ในสถานศึกษา ในแต่ละสาขางาน
ข้ อมูลการจัดหาผู้เชี่ ยวชาญเพือ่ พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน – ชั่วโมง/ภาคเรียน
ลาดับที่
หลักสู ตร/สาขาวิชา/สาขางาน
1
สาขาวิชาเครื่ องกล
 สาขางานยานยนต์
2
สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
4
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
6
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้ น

จานวนคน

จานวนชั่วโมง ร้ อยละ หมายเหตุ

8

38

100

8

38

100

8

38

100

8

38

100

8

38

100

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษามีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูน้ าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของผูเ้ รี ยน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ
ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน สาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตั้งแต่ 2
คน – ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน ทั้ง 2 ภาคเรี ยน จานวน 4 สาขาวิชา/สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของสาขาวิชา/
สาขางานทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนผู้สอนประจาทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชี พต่ อผู้เรียนในแต่ ละสาขาวิชา
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษากาหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ตรง
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จากข้อมูล ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จดั ทาสัดส่ วนของผูเ้ รี ยนต่อได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
อัตราส่ วนของครู ผ้ สู อนประจาทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชี พต่ อผู้เรียนแต่ ละแผนกวิชา
ประจาปี การศึกษา 2554
ลาดับที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1

สาขาวิชาเครื่ องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์
รวม

2

3

จานวนผู้สอน ร้ อยละสาขาวิชา
ทีม่ ีคุณวุฒิ ผู้สอนทีม่ ีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์

จานวน
ผู้เรียน

จานวน
ผู้สอน

อัตราส่ วนผู้เรียน
/ ผู้สอน

173

3

1 : 58

3

100

65

2

1 : 33

1

50

52
94
384

4
3
12

1 : 13
1 : 31
1 : 32

2
3
9

50
100
75

ข้ อมูลความสาเร็จ
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผสู ้ อนประจามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยนไม่
เกิน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผู้สอนต่ อผู้เรี ยน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาได้ และกาหนด และมีการวางแผนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ตรงตามคุณวุฒิและประสบการณ์
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิการสอนตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา และเทียบ
อัตราส่ วนต่อผูเ้ รี ยน
ตารางแสดงอัตราส่ วนของผู้สอนต่ อผู้เรี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554
ลาดับที่
1
2
3

4
5

แผนกวิชา
สาขาวิชาเครื่ องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม

จานวนผู้เรี ยน

จานวนผู้สอน

อัตราส่ วน
ผู้สอน : ผู้เรียน

173

3

1 : 58

65

2

1 : 33

52
94

4
3

1 : 13
1 : 31

238
384
384

1
5
18

1 : 238
1 : 77
1 : 21

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษา มีผสู้ อนที่เป็ นข้าราชการ ครู ประจา พนักงานของรัฐ ครู จา้ งที่สถานศึกษาทาสัญญา
จ้างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน จานวนผูส้ อน 18 คน จานวนผูเ้ รี ยน 384 คน อัตราส่ วนผูส้ อน 1 คน
ต่อนักเรี ยน 21 คน อยู่ในเกณฑ์ ดี
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จุดเด่ นมาตรฐานที่ 2
1. สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
2. สถานศึกษาจัดระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
3. สถานศึกษาจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. บุคลากรภายใสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
5 . สถานศึกษาจัดความร่ วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ
6. สถานศึกษาจัดผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8. ครู -อาจารย์สามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างดี อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อ ผูเ้ รี ยน 1:20
จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 2
สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุ นการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 2
สถานศึกษากับสถานประกอบการจะต้องร่ วมมือกันในการอบรมการใช้เครื่ องมือให้มากยิ่งๆขึ้นไป
รวมทั้งการที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการให้มากยิง่ ขึ้น
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สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพ
14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ
15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
คุณภาพการสอนของผูส้ อน
16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
สาขาวิชา
18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรี ยนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

19 ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชา
ที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความ ปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อ ต่อการ เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
22 ร้อยละของบุคลากรภายใสถานศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การ
ประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ดี

ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป

77.96



นางสาวนนติยา วงศ์พ่ ึง

ร้อยละ 60
ขึ้นไป

78.68



นางสาวนนติยา วงศ์พ่ ึง

ระดับความ
พึงพอใจ 3.5

4.11



นางศิวพร จันทสอน

ร้อยละ 10
ขึ้นไป

11.38

ผูเ้ รี ยน
คอมพิวเตอร์
1:1

1:1



ปฏิบตั ิ
ข้อ 1 -3
ขึ้นไป

ปฏิบตั ิครบ
ทุกข้อ



นายกาปั่ น ธรรมสนิ ท

ปฏิบตั ิ
3 ข้อ
ขึ้นไป

ปฏิบตั ิ
3 ข้อ



นางสาวอรวรรณ มีบุญ

ปฏิบตั ิ ข้อ
1 -4 ขึ้นไป

ปฏิบตั ิครบ
ทุกข้อ



นายกาปั่ น ธรรมสนิ ท

ร้อยละ 60
ขึ้นไป

ร้อยละ 77.08



นายปิ ยพงศ์

ร้อยละ 75
ขึ้นไป

ผลการประเมิน
พอใช้



ปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

นางศิวพร จันทสอน

นายปิ ยะพงษ์ ศรี อกั ษร

ศรี อกั ษร

น.ส.พุทธชาติ หามนตรี

85.71
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ตัวบ่ งชี้
23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบ
ปกติ
25 จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
26 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มี
คุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
27 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อ
ผูเ้ รี ยน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การ
ประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ดี

20 ครั้ง
ขึ้นไป

73 ครั้ง



นายไพฑูรย์ กล้าหาญ

47 แห่ ง



นายไพฑูรย์ กล้าหาญ

ร้อยละ 75
ขึ้นไป

100



นายอภิวฒั น์ ทองใบ

ร้อยละ 50
ขึ้นไป

ร้อยละ 75



ผูส้ อน:ผูเ้ รี ยน
1:30

1:27



15 แห่ง ขึ้น
ไป

การประเมินมาตรฐานที่ 2

ผลการประเมิน


ดี

พอใช้

พอใช้

ปรับปรุ ง

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.พุทธชาติ หามนตรี

น.ส.พุทธชาติ หามนตรี

ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้ อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้ คาปรึกษาผู้เรียนอย่ างต่ อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ ผ้ เู รียนพบอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
การพบอาจารย์ที่ปรึ กษาของผูเ้ รี ยน ทุกแผนก/ชั้นปี
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
นักเรี ยนนักศึกษาพบครู ที่ปรึ กษาหลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าและกิจกรรมโฮมรู ม สัปดาห์ละ
1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการมาเรี ยนและการแต่งกาย
ข้ อมูลความสาเร็จ
จานวนครั้งของการจัดให้นกั เรี ยนนักศึกษาพบครู ที่ปรึ กษา จานวน 29 ครั้ง อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้ กบั ผู้เรียน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกแผนก/ทุกชั้นปี
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาจัดตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกแผนก/ชั้นปี

73
ตารางแสดงผลการตรวจสุ ขภาพประจาปี 2554

สาขางาน

ยานยนต์

ไฟฟ้ ากาลัง

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ

จานวนครั้งตรวจ
สารเสพติด
1
๑
๑
รวม
1
1
1
รวม
1
1
1
รวม
1
1
1
รวม

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

การจัดบริการการตรวจ
จานวนนักเรียน
รับบริการตรวจสุ ขภาพ
คน
คน
ร้ อยละ
๖๒
62
85.49
๓๙
39
92.50
๒๗
27
77.78
128
111
86.72
๑๔
13
92.86
๖
6
100
๒๒
15
68.19
๔๒
34
80.96
๑๓
13
100
๑๒
12
100
๑๕
14
93.34
๔๐
39
97.50
๒๙
29
100
๒๑
20
95.24
๓๒
30
93.75
๘๒
79
96.35
292
263
96.35

หมายเหตุ : ตรวจบริ การ จากยอดนักเรี ยนที่มีอยูป่ ั จจุบนั
ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึกษาจัดตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกแผนก/ชั้นปี จานวน 1 ครั้ง/ปี การศึกษา
ให้กบั นักเรี ยน มีผทู้ ี่ได้รับการตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 90.07 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด อยูใ่ นเกณฑ์ดี

74
ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้ อยละของผู้เรียนทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ า
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ตรวจสอบจานวนผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. ตรวจสอบจานวนการลงทะเบียนเรี ยน
2. จัดประชุมผูป้ กครอง
3. ติดตามพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หลักสู ตร/สาขาวิชา/
สาขางาน
ช่างยนต์ 1
ช่างยนต์ 2
ช่างยนต์ 3
ช่างไฟฟ้ ากาลัง 1
ช่างไฟฟ้ ากาลัง 2
ช่างไฟฟ้ ากาลัง 3
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชี 3
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 3
รวมทั้งสิ้น

ตารางแสดงผู้เรียนทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ า
จานวนผู้เรี ยน จานวนผู้เรี ยน จานวนผู้เรี ยน
แรกเข้ า
ปัจจุบัน
ทีอ่ อกกลางคัน
84
46
38
47
37
10
42
26
16
24
15
9
13
6
7
28
15
13
17
10
7
19
11
8
16
14
2
33
17
16
25
17
8
36
18
8
384
242
142

ร้ อยละ
45.24
21.28
38.10
37.50
53.85
46.43
41.18
42.11
12.50
48.48
32.00
22.22
36.98

ข้ อมูลความสาเร็จ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา เมื่อเทียบกับ
แรกเข้าที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาในปี การศึกษาเดียวกัน คือ ร้อยละ 36..98 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้

75
ข้ อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
ให้ มีบุคลิกภาพและ มนุษย์ สัมพันธ์ ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่ านิยม ทีด่ ีงามในวิชาชี พ รวมทั้งด้ านบุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพันธ์
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชี พ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
ข้ อมูลความสาเร็จ
การเข้าร่ วมกิจกรรมของครู -อาจารย์ นักเรี ยนนักศึกษาที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์พร้อมเพรี ยงกันอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
100
ข้ อกาหนดที่ 3.3 จัดทาระบบการดูแลให้ คาปรึกษาผู้เรียนอย่ างต่ อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
ตังบ่ งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
ข้ อมูลความสาเร็จ
การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม วัฒ นธรรม ประเพณี และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของครู -อาจารย์ นักเรี ยนนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100

76
จุดเด่ นมาตรฐานที่ 3
1. ผูเ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างต่อเนื่ องเพื่อปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการเรี ยน
2. จานวนผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันน้อย
3. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
4. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมตามกาหนด
จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 3
สถานศึกษาหามาตรการและแนวทางในการป้ องกันการออกกลางคัน
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 3
1. สถานศึกษา ประสานร่ วมมือ กับผูป้ กครอง ในการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษาจัดหามาตรการและแนวทางในการป้ องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่

28. จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยน
พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
29. จานวนครั้งของการจัดบริ การ
ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
30. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
เมื่อแทบเข้ากับแรกเข้า
31. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม ในวิชาชีพ ให้มีบุคลิกภาพ
และมนุษย์สมั พันธ์
32. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

การประเมินมาตรฐานที่ 3

ผลการประเมิล

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

20 ครั้ง/ปี

29 ครั้ง/ปี

ร้อยละ 80
ขึ้นไป

90.07

น้อยกว่า
ร้อยละ 40

ร้อยละ 36.98

ร้อยละ 75
ขึ้นไป

ร้อยละ 100



นางสิ ริพร จันดาแสง

ร้อยละ 100



นางสิ ริพร จันดาแสง

ร้อยละ 75

ขึ้นไป

ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

นายศราวุธ ขระณี ย ์



นายศราวุธ ขระณี ย ์



นางสาวกมรวรรณ แนม
นิล




ดี

ผู้รับผิดชอบ

พอใช้

ปรับปรุ ง

77

มาตรฐานที่ 4
การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรการบริการวิชาชีพสู่ สังคม ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชี พทีเ่ หมาะสมตามความต้ องการของชุ มชน สั งคม องค์ กร ทั้งภาครั ฐและเอกชน
เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 จานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/ โครงการทีใ่ ห้ บริการวิชาชีพและ ฝึ กทักษะวิชาชีพ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ ส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะในการพัฒนาชุมชนเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นกิจกรรมแต่ละโครงการ
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
การให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ ได้แก่ การฝึ กอาชีพ 108 อาชีพ โครงการอาชีวศึกษาร่ วม
ด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it โครงการออกหน่วยบริ การอาเภอแกลง
ยิม้ เคลื่อนที่ จัดสอน 108 อาชีพ วันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรี ยนต่าง ๆ โครงการ 108 อาชีพ แนะแนวสัญจร
เป็ นต้น ได้มีการจัดเก็บข้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการดังนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้ วยช่วยประชาชน”ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน”เทศกาลปี ใหม่ 2554,เทศกาลสงกรานต์ 2554
โครงการศูนย์ซอ่ มสร้ างเพื่อชุมชน Fix it center
โครงการฝึ กอาชีพ 108 อาชีพ,ร่ วมกับศูนย์ซอ่ มสร้ างเพี่อชุมชน
Fix it center,ร่ วมกับงานแนะแนว,งานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการออกหน่วยบริ การอาเภอแกลง...ยิ ้มเคลื่อนที่

จำนวนครั ง้
2

มีรำยงำนกำร
หมำยเหตุ
ประเมิน
มี

2
4

มี
มี

4

มี

ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชนเข้าร่ วมโครงการ
2. มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่ วมโครงการเป็ นจานวนมาก
3. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จานวน 4 กิจกรรม/โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยูใ่ นระดับดี
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ข้ อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพือ่ การบริการวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผน
การ บริการวิชาชีพทีก่ าหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้ บริการวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
ต่ องบดาเนินการ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ ส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะในการพัฒนาชุมชนเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นกิจกรรมแต่ละโครงการ โดยได้
กาหนดงบประมาณไว้ในแผนการปฏิบตั ิการในแต่ละโครงการ
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
ฝ่ ายแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินได้จดั ทาบัญชีการเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจาก
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ทีไ่ ด้ รับ
ทีใ่ ช้ จริง
หน่ วยงานอืน่
1. โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้วยช่วยประชาชน” 76,780.00 58,949.45
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน”เทศกาลปี
ใหม่ 2554,เทศกาลสงกรานต์ 2554
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
295,000.00 295,000.00
Fix it center
3. โครงการฝึ กอาชีพ 108 อาชีพ,ร่ วมกับศูนย์
141,100.00 141,099.30
ซ่อมสร้างเพี่อชุมชน Fix it center,ร่ วมกับ
งานแนะแนว,งานวันเด็กแห่งชาติ
4. โครงการอาเภอเคลื่อนที่
ข้ อมูลความสาเร็จ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
มีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการตามโครงการที่ใช้
บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 5.00 ของงบประมาณ อยูใ่ นระดับดี
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จุดเด่ นมาตรฐานที่ 4
สถานศึกษาจัดดาเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี
อาชีพเสริ ม และพัฒนาความรู ้ต่างๆ
จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 4
-

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 4
1. สถานศึกษา ควรให้ครู -อาจารย์ จัดกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มความรู ้และทักษะวิชาชีพและการ
พัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่ผเู ้ รี ยนและประชาชนทัว่ ไป
2. สถานศึกษา ควรร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่ งเสริ มวิชาชีพ
และกิจกรรมนันทนาการ ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และทักษะวิชาชีพ
3. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรม
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่

33. จานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
34. ร้อยละของงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ

การประเมินมาตรฐานที่ 4

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ปฏิบตั ิ 2
โครงการ ขึ้นไป

ปฏิบตั ิ
4 โครงการ

ร้อยละ 0.11
ขึ้นไป

ร้อยละ 5.00

ผลการประเมิล
ดี


ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

ผู้รับผิดชอบ



นายพงษ์พนั ธ์



นายกีรติ สื บวงษ์

พอใช้

ปรับปรุ ง

จุลเจือ
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มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย
ข้ อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 5.1 ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
1. สถานศึกษาส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทาวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
2. สถานศึกษากาหนด ให้ผสู ้ อนทาวิจยั แผ่นเดียวทุกภาคเรี ยน
3. สถานศึกษากระตุน้ และส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนแบบโครงงาน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. สถานศึกษาการจัดทาโครงงาน
2. ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา
ตารางแสดงชื่อนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2554
ภาคเรียน
ลาดับ
ที่
ชื่ อ นามสกุล ครู ผ้ จู ัดทา
1 2
1
การพัฒนาทักษะการเขียนแบบ 2 มิติ พื้นฐานเส้นตรงและโค้ง โดยใช้ /
นางอุมาภรณ์ บุญช่วย
แบบฝึ กหัดทดสอบสาหรับนักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างยนต์
2
การพัฒ นาชุ ด สื่ อ ผสม เรื่ อ ง การท างานของเครื่ อ งยนต์ 4 จัง หวะ /
นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
รายวิชางานเครื่ องยนต์ ระดับ ปวช. 1 แผนกช่างยนต์
3
การพัฒนาชุ ดสื่ อผสม เรื่ อง ระบบนิ เวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน /
นายกาปั่ น ธรรมสนิท
ระดับ ปวช. 1 แผนกช่างยนต์
4
การพัฒนาชุดสื่ อผสม เรื่ อง เพศศึกษา รายวิชาเพศศึกษาระดับ ปวช. 1 /
นางสุ จาริ น แพงภูงา
แผนกช่างยนต์
นวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน
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ตารางแสดงชื่อนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2554(ต่ อ)
ลาดับ
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

นวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต้ งั ใจเรี ยนของนักเรี ยนวิชาการบัญชี ร่วม
ค้าและฝากขายโดยการใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
การใช้โปรแกรมไมโครชอฟฟ์ วินโดวส์ โดยการใช้แ บบเรี ย นด้ว ย
ตนเองในรายวิช าคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การอาชี พ ระดับ ปวช.2 แผนก
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ในรายวิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น
สาหรับนักศึกษา ปวช.1 แผนกบัญชี
การใช้โปรแกรมพิมพ็ดีดเบื้องต้น โดยการใช้แบบเรี ยนด้วยตนเองใน
รายวิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น ระดับ ปวช.2 แผนกบัญชี
การแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้ เรื่ องการคิ ดอัตราดอกเบี้ ย รายวิชาบัญชี
เบื้องต้น 1 แผนกบัญชี ปวช.1 โดยใช้แบบฝึ กหัด
การพัฒนาทักษะการอ่านค่าความต้านทานวงจร วิชาอิ เลคทรอนิ กส์
เบื้ องต้นโดยใช้แบบฝึ กหัดทดสอบ สาหรั บนักศึ กษา ปวช.1 แผนก
ไฟฟ้ ากาลัง
การแก้ไขปั ญหาความแตกต่างทางการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชี พ
2 แผนกไฟฟ้ า ระดับ ปวช.2 ด้วยวิธี Buddy learing
การพัฒ นาชุ ด สื่ อ ผสม เรื่ อ ง การท างานของเครื่ อ งยนต์ 2 จัง หวะ
รายวิชางานเครื่ องยนต์เบื้องต้น ระดับ ปวช. 1 แผนกช่างยนต์
การพัฒนาทักษะการคานวณความเร็ วรอบ วิชาคณิ ตศาสตร์ ช่างยนต์
โดยใช้แบบฝึ กหัดทดสอบสาหรับนักศึกษา ปวช.3 แผนกช่างยนต์
การแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้ เรื่ องโจทย์ปัญหา การนาอัตราส่ วน และ
สัดส่ วนไปประยุก ต์ใ ช้ รายวิช าคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 1 แผนกบัญชี
ปวช.1 โดยใช้แบบฝึ กหัด

ภาคเรียน
ที่
1 2

ชื่ อ นามสกุล ครู ผ้ จู ัดทา
นางนงนุช ผ่านสาแดง

/

นายศราวุธ ขระณี ย ์

/

นางศิวพร จันทสอน

/

นางสิ ริพร จันดาแสง
นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์

/

นายไพฑูรย์ กล้าหาญ

/

นางภัทรา คาแสง
/

นายกีรติ สื บวงษ์

/

นายสุ พิชยั แสงสุ วรรณ

/

นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
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ตารางแสดงชื่อนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2554(ต่ อ)
ภาคเรียน
ที่
ลาดับ
ชื่ อ นามสกุล ครู ผ้ จู ัดทา
1 2
15 การใช้ฟังชัน่ ในโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรี ยน ปวช.2 แผนก
/ นายปิ ยะพงษ์ ศรี อกั ษร
ช่างยนต์
16 การพัฒนาการเรี ยนการสอนสไลด์บนเวปของนักเรี ยนวิทยาลัยการ
/ นางสาวอรวรรณ มีบุญ
อาชีพแกลง
17 การพัฒนาทักษะการคานวณความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ /
นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้ าโดยใช้แบบฝึ กหัดทดสอบ สาหรับนักศึกษา ปวช.
3 แผนกไฟฟ้ ากาลัง
18 ศึกษาการแก้ปัญหาการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรกับพัฒนา /
นายอภิวฒั น์ ทองใบ
ความรู ้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ในสถานประกอบการและ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ e-learning ของนักเรี ยน ปวช.
3 แผนกคอมพิวเตอร์
19 การศึ กษาพฤติกรรมนักเรี ยนไม่ส่งงานกลุ่ ม สาหรับนักเรี ยน ปวช.3 /
นางนงนุช ผ่านสาแดง
สาขางานบัญชี
20 การพัฒนาชุ ดสื่ อผสม เรื่ อง การทางานของหัวฉี ดเครื่ องยนต์แก๊สโซ
/ นายสุ พิชยั แสงสุ วรรณ
ลีน รายวิชางานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. 1 แผนกช่างยนต์
นวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน

21
22
23
24

รายงานผลโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center
รายงานผลโครงการปลูกป่ าชายเลน
รายงานผลโครงการ 5 ส.
รายงานผลโครงการถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

25
26
27
28
29

รายงานผลโครงการสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวานพระพรชัยมงคลฯ
รายงานผลโครงการสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
รายงานผลโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
รายงานผลโครงการร่ วมสื บสานประเพณี วนั ลอยกระทง
รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม

/
/
/
/
/
/
/
/
/

แผนกวิชาช่างยนต์
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
ชมรมช่างยนต์
ชมรมลูกเสื อ
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
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ตารางแสดงชื่อนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2554(ต่ อ)
ลาดับ
30
31
32
33
33

นวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/งานวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน
รายงานผลโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและต่อต้านยา
เสพติด
รายงานผลโครงการกีฬาสี วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง ประจาปี 2554
รายงานผลโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อวิสามัญ ประจาปี 2554
รายงานผลโครงการศึกษาดูงานแผนกช่างยนต์
รายงานผลโครงการศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์

ภาคเรียน
ที่
ชื่อ นามสกุล ครู ผ้ จู ัดทา
1 2
/
ชมรมองค์การวิชาชีพฯ
/
/

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

/

ข้ อมูลความสาเร็จ
จากรายละเอียด (ชื่อผลงาน,ผูจ้ ดั ทา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน การสอน แต่ละหลักสู ตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
อานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน หรื อประกอบอาชี พ หรื อพัฒนาชุ มชน ท้องถิ่น และประเทศ พบว่า ใน
ปี งบประมาณ 2554 มีจานวน 33 ชิ้นงาน อยูใ่ นระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ 100
ข้ อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ทีน่ าไป ใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ทีม่ ีประโยชน์ ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได้ รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
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ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
ตาราง จานวนครั้งของนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจัย ทีม่ ีประโยชน์ ทางวิชาชีพและ / หรือ
ได้ รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
ประเภทกิจกรรม
จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ / หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ

จานวนชิ้น
20 ชิ้น

ตาราง จานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจัย ที่นาไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชนสั งคม และประเทศชาติ
ชื่อ
สถานทีเ่ ผยแพร่
1.อุปกรณ์ช่วยถอดจุกแบตเตอรี่ รถยนต์
ร่ วมประกวดและแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ 2554 (ระดับภาค)
2.ระบบปรับอากาศรถยนต์
ร่ วมประกวดและแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ 2554 (ระดับภาค)
3.รถประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง
ร่ วมประกวดและแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 14
4.เครื่ องเติมน้ ามันเกียร์ แบบเคลื่อนที่
งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit it Center อบต.ทุ่งควายกิน
5.แท่นไมค์เอนกประสงค์
งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit it Center อบต.ทุ่งควายกิน
6.ปรับอากาศรถยนต์
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
7.สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ 1
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
8.สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ 2
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
9.ชุดฝึ กเครื่ องยนต์หวั ฉี ดแก๊สโซลีน 1
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
10.ชุดฝึ กเครื่ องยนต์หวั ฉี ดแก๊สโซลีน 2
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
11.ชุดฝึ กเครื่ องยนต์หวั ฉี ดแก๊สโซลีน 3

แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
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ตาราง จานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจัย ที่นาไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุ มชนสั งคม และประเทศชาติ(ต่ อ)
กิจกรรม
สถานทีเ่ ผยแพร่
12.เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
13.เครื่ องยนต์พลังงานน้ า
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
14..เครื่ องย่อยวัชพืช
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
15.เครื่ องกรองน้ า
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
กิจกรรม
สถานทีเ่ ผยแพร่
16.หุ่นยนต์กภู้ ยั
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
17.ชุดสาธิ ตระบบน้ า Auto
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
18.กล่องเก็บอุปกรณ์ลา้ งและติดตั้งแอร์
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
19. เครื่ องยกแอร์
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
20.สบู่กอ้ นสมุนไพรบารุ งผิว
แสดงผลงานวันประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
ประจาปี 2554
ตารางแสดงการเผยแพร่ นวัตกรรม งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยพัฒนาอาชีพและงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ลาดับ
1
2

ชื่อนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยพัฒนาอาชีพ/
งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู อาจารย์วทิ ยาลัยการอาชีพแกลง
รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรมต่างๆในวิทยาลัย
การอาชีพแกลง

จานวนครั้งที่
สถานทีเ่ ผยแพร่
เผยแพร่
20
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
13
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
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ข้ อมูลความสาเร็จ
1. เรี ยนและผูส้ อนในแผนกวิชา มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั จานวนทั้งสิ้ น 34
ผลงาน และมีผลงานที่เป็ นประโยชน์ทางวิชาชีพและที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 20 ชิ้น
2. เรี ยนและผูส้ อนในแผนกวิชาจัดทานวัตกรรม งานวิจยั สถาบัน งานวิจยั พัฒนาอาชีพและงานวิจยั
พัฒนาการเรี ยนการสอน มีการเผยแพร่ จานวนทั้งสิ้ น 2 เรื่ อง
จานวนครั้ งและช่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย และ
โครงงาน ในปี การศึกษา 2554 อยูใ่ นระดับดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 37 ร้ อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ ในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงานต่ องบดาเนินการทั้งหมด
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. สถานศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดทา โครงงาน สิ่ งประดิษฐ์
2. สถานศึกษากระตุน้ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทา โครงงาน สิ่ งประดิษฐ์
ตารางแสดงงบประมาณทั้งหมดทีไ่ ด้ รับจากสถานศึกษา 72,000 บาท
ลาดับที่
1
2
3

แผนกวิชา
แผนกช่างยนต์
แผนกช่างไฟฟ้ ากาลัง
แผนกสามัญ(วิทยาศาสตร์)
รวมทั้งสิ้ น

รายการ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงาน

จานวนเงิน(บาท)
ทีไ่ ด้ รับจัดสรรจากวิทยาลัยฯ
ทีใ่ ช้ ดาเนินการจัดทา
37,000
37,000
30,000
30,000
5,000
5,000
72,000
72,000

งบประมาณทั้งหมด
72,000

งบประมาณที่ได้รับ
72,000

ร้อยละ
100
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1. งบดาเนินการของสถานศึกษามีจานวน 72,000 บาท
2. ร้อยละที่ใช้ในการสร้าง พัฒนาฯ ต่องบดาเนินการ

จานวนเงินทั้งหมด
งบดาเนินการ
72 000

= 0.64
ข้ อมูลความสาเร็จ
ร้อยละของงบประมาณปี 2554 วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุ นแหล่งเงินทุนในการทานวัตกรรม
งานวิจยั และโครงงาน จานวนร้อยละ 0.64 ของงบประมาณทั้งหมด อยูใ่ นระดับพอใช้
ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ข้อมูลเกีย่ วกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษาได้นาผลงานออกแสดงนิทรรศการ
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ตาราง แสดงจานวนครั้งและช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
จานวนครั้งใน
ลาดับที่
ช่ องทางในการเผยแพร่
การเผยแพร่
1
ทางอินเตอร์ เน็ตผ่านเว็บ www.klang.ac.th
1
2
ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงสาหรับค้นคว้าในห้องสมุดและในแผนกวิชา
1
3
เข้าร่ วมการแข่งขันการประกวดสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ระดับภาค
1
4
เข้าร่ วมการแข่งขันฮอนด้ารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงปี ที่ 14
1
5
จัดแสดงผลงานและเผยแพร่ ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
1
ณ อบต.ทุ่งควายกิน
6
จัดแสดงผลงานรวมกับ อบต.สองสลึง ในงานวันเด็กแห่งชาติ
1
ณ โรงเรี ยนบ้านสองสลึง
7
จัดแสดงผลงานรวมกับชุมชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรี ยนชาฆ้อ
1
วิทยา
8
จัดแสดงผลงานและเผยแพร่ ในงานวิชาการ ณ โรงเรี ยนแกลงวิทยถาวร
1
9
จัดแสดงผลงานและการประกวดโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์วทิ ยาลัยฯ
1
ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
10
เผยแพร่ ข่าวสารทางสถานีวทิ ยุชุมชน 101.75 เมืองแกลงสามัคคี
1
11
เผยแพร่ ข่าวสารทางสถานีวทิ ยุชุมชน 105.75 ทางเกวียนสัมพันธ์
1
รวมทั้งสิ้ น
11
ข้ อมูลความสาเร็จ
จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน พบว่า การจัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลในปี การศึกษา 2554 มีจานวนผลงานและจานวนครั้งที่เผยแพร่
จานวน 11 ครั้ง อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
จุดเด่ นมาตรฐานที่ 5
สถานศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน
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จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 5
1. สถานศึกษาต้องมีนโยบายจัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้าง นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. สถานศึกษาต้องให้การสนับสนุนส่ งเสริ มและจัดหางบประมาณจากภายในและภายนอกมาสนับสนุน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลนวัตกรรมและการวิจยั สู่ สาธารณชนต่อไป
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 5
1. มีนโยบายให้ครู -อาจารย์ จัดทานวัตกรรม โครงงาน งานวิจยั ในชั้นเรี ยน และบทความทางวิชาการ
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ครู -อาจารย์ เข้ารับการอบรมการทางานวิจยั
3. ให้ครู -อาจารย์ นาเสนอผลงานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น/1 ปี การศึกษา
4. รวบรวมผลงานของครู -อาจารย์ เพื่อทาการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน
36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาและ/หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง
พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดาเนินการ
38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน

ร้อยละ 75
ขึ้นไป

100

2 ชิ้น
ขึ้นไป

2 ชิ้น

ร้อยละ 0.50
ขึ้นไป

ร้อยละ 0.64

2 ครั้ง
ขึ้นไป

11 ครั้ง

การประเมินมาตรฐานที่ 5

ผลการประเมิล
ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

นางสาววนิดา แสงสุริย ์





นายสุพิชยั แสงสุวรรณ



นายสุพิชยั แสงสุวรรณ

นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี



ดี

ผู้รับผิดชอบ


พอใช้

ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 6
ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นาและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 6.1 ใช้ ภาวะผู้นาและการมีวสิ ั ยทัศน์ ของผู้บริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่ วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผู้บริหารทีส่ อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ และ
การมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้ วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
วิทยาลัยการอาชีพแกลงผสมผสานความร่ วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกัน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
มีคาสั่งแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่และรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรการศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ เข้าร่ วมการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
ตารางแสดงคุณภาพการบริ หารงานของผู้บริ หารทีส่ อดคล้ องกับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ ฯ
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

1

มีการกระจายอานาจในการบริ หารสถานศึกษา



- คาสั่งแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่และรับผิดชอบ
ในสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554
ที่ 65/2554 ลว. 21 มี.ค.54 ที่ 7/2555
ลว. 11 ม.ค.55

2

การใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกาหนด
เป็ นจุดมุ่งหมาย เป้ าหมายทิศทางการวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง



- แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2554
- รายงานการประเมินตนเองปี การศึกษา
2553
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ตารางแสดงคุณภาพการบริ หารงานของผู้บริ หารทีส่ อดคล้ องกับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ ฯ (ต่ อ)
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

3

การมีส่วนร่ วม และการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการบริ หาร การตัดสิ นใจ
และการจัดการศึกษา



- คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่
59/2554 ลว.18 มี.ค.53 ที่ 178/54
ลว.30 ส.ค.54 ที่ 208/54 ลว.19 ส.ค.54
ที่ 272/54 ลว.3 ต.ค.54

4

การพึ่งพาตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษา มีระบบ
การบริ หารตนเอง มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา



5

การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา
และบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ
ร่ วมมือความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิค
วิธีใหม่ ๆ



- โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้วยช่วย
ประชาชน
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(fix It center)
- โครงการส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพอิสระ
แบบบูรณาการ (108 อาชีพ)
- เปิ ดสอนหลักสู ตรเทียบโอนความรู้
(ปวส.)
- โครงการความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
- คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ 73/54
ลว.28 มี.ค.54 ที่ 172/54 ลว.23 ส.ค.54
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ตารางแสดงคุณภาพการบริ หารงานของผู้บริ หารทีส่ อดคล้ องกับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ ฯ (ต่ อ)
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

6

ความสามารถในการปรับใช้การบริ หาร ตาม
สถานการณ์ที่นาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย



7

การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้
การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัด กาหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและต้อง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สรุ ป



8



หมายเหตุ
- โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้วยช่วย
ประชาชน
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(fix It center)
- โครงการส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพอิสระ
แบบบูรณาการ (108 อาชีพ)
- เปิ ดสอนหลักสู ตรเทียบโอนความรู้
(ปวส.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่
178/54 ลว. 30 ส.ค.54

8

ข้ อมูลความสาเร็จ
ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ได้มี การปฏิบตั ิได้ตามข้อกาหนด 8 ข้อ อยูใ่ นระดับดี
ข้ อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐาน วิชาชีพ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 40 ร้ อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
ครู ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
1. ครู ผสู้ อนมีใบประกอบวิชาชีพครู /ใบอนุญาตเป็ นครู ทุกคน
2. ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
จานวนครู ท้งั หมดในสาขาวิชา/สาขางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
เทคนิคพื้นฐาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

รวมทั้งหมด 20 คน

จานวนครู ทไี่ ด้ รับใบประกาบวิชาชี พครู /ใบอนุญาต

3
4
4
3
5
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

94
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นางอุมาภรณ์
บุญช่วย
นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
นายกาปั่ น
ธรรมสนิท
นางสุ จาริ น
แพงภูงา
นางนงนุช
ผ่านสาแดง
นายศักดิ์ชาย
ชูเรณู
นายศราวุธ
ขระณี ย ์
นางศิวพร
จันทสอน
นางสิ ริพร
จันดาแสง
นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์
นายไพฑูรย์
กล้าหาญ
นางภัทรา
คาแสง
นายกีรติ
สื บวงษ์
นายสุ พิชยั
แสงสุ วรรณ
นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
นายอภิวฒั น์
ทองใบ
นายทวัชชัย
จันทสอน
นายปิ ยะพงษ์
ศรี อกั ษร
นางสาวอรวรรณ มีบุญ
นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี

ตาแหน่ ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง

รวม
วิธีคิด

=

ใบประกอบวิชาชีพ
มี
ไม่ มี





















20

จานวนครู ที่มีใบประกอบวิชาชีพ x 100 = 20 x 100 = 100.00
จานวนครู ท้ งั หมด
20
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

หมายเหตุ
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จ านวนครู ที่ ผ่ า นการประเมิ น ตามข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชี พ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นางอุมาภรณ์
บุญช่วย
นายพงษ์พนั ธ์ จุลเจือ
นายกาปั่ น
ธรรมสนิท
นางสุ จาริ น
แพงภูงา
นางนงนุช
ผ่านสาแดง
นายศักดิ์ชาย
ชูเรณู
นายศราวุธ
ขระณี ย ์
นางศิวพร
จันทสอน
นางสิ ริพร
จันดาแสง
นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์
นายไพฑูรย์
กล้าหาญ
นางภัทรา
คาแสง
นายกีรติ
สื บวงษ์
นายสุ พิชยั
แสงสุ วรรณ
นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
นายอภิวฒั น์
ทองใบ
นายทวัชชัย
จันทสอน
นายปิ ยะพงษ์
ศรี อกั ษร
นางสาวอรวรรณ มีบุญ
นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี
รวมคะแนน

สรุ ป 100 + 87.65
ข้ อมูลความสาเร็จ

ระดับประสิ ทธิภาพ
ดีมาก ดี พอใช้ น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
40 40
9
0
0
30 52
3
0
0
60 32
0
0
0
40 40
3
0
0
60 32
0
0
0
55 32
3
0
0
45 44
0
0
0
60 32
0
0
0
35 52
0
0
0
35 52
0
0
0
25 44 12
0
0
45 44
0
0
0
25 60
0
0
0
35 52
0
0
0
45 40
3
0
0
30 56
0
0
0
15 56
9
0
0
50 40
0
0
0
60 32
0
0
0
50 36
3
0
0

840 868 45

= 93.82 อยู่ในเกณฑ์ ดี

0

0

ร้ อยละ

ค่ าแปรผล

89
85
92
83
92
90
89
92
87
87
81
89
85
87
88
86
80
90
92
89

พอใช้
พอใช้
ดี
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุ ง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ดี

87.65

พอใช้
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ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 93.82
ข้ อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอย่ างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา
ข้ อมูลความตระหนัก
จัดระบบสารสนเทศที่เป็ นปัจจุบนั และมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ระบบอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ของวิทยาลัย
ตารางแสดงผลการ จัดระบบสารสนเทศแลการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ลาดับที่
1

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

มีขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อการตัดสิ นใจที่เป็ นปั จจุบนั
- แผนปฏิบตั ิการ งานวางแผน
- แผนปฏิบตั ิการ งานทะเบียน
- งบประมาณ
- แผนปฏิบตั ิการ งานบุคลากร
- นักเรี ยน / นักศึกษา
- งานพัสดุ
- บุคลากร
- งานศูนย์ขอ้ มูล
- วัสดุ / ครุ ภณั ฑ์
- ระบบสารสนเทศ
2
มีระบบการบริ หารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม
และมีผรู้ ับผิดชอบ
- งานวางแผน
- มีการวางแผนการใช้งบประมาณ
- งานวางแผน , งานการเงิน
- รายงานการใช้งบประมาณ ประจาเดือน
และแต่ละไตรมาส
- งานวางแผน , งานพัสดุ
- เร่ งรัดการใช้งบประมาณให้ทนั ตาม
งานการเงิน
กาหนด
- งานวางแผน , งานการเงิน
- สรุ ปผลการใช้งบประมาณประจาปี
งานบัญชี
ตารางแสดงผลการ จัดระบบสารสนเทศแลการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม (ต่อ)
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ลาดับที่

กิจกรรม

3

มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดที่
ประสานกันเป็ นเครื อข่ายของสถานศึกษา
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรทั้งหมดให้เป็ น
ปัจจุบนั
- จัดทาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เป็ น
ปัจจุบนั

4

มีการประเมินประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบการบริ หารจัดการข้อมูล
- มีการจัดทา Password ของแต่ละงาน
- จัดทาระบบป้ องกันฐานข้อมูล
มีการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการข้อมูล
อย่างต่อเนื่ อง

5

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
- งานบุคลากร , งานศูนย์ขอ้ มูล
- งานศูนย์ขอ้ มูล

- งานบุคลากร
- งานศูนย์ขอ้ มูล
- งานศูนย์ขอ้ มูล

ข้ อมูลความสาเร็จ
สถานศึ ก ษามี ก ารจัดท าข้อมู ล พื้นฐานทั้ง หมด เช่ น ข้อมู ลผูเ้ รี ย น บุ ค ลากร งบประมาณ เป็ นต้น
มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และมีประสิ ทธิภาพ และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อ
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้
มีการปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ อยูใ่ นระดับดี
จุดเด่ นมาตรฐานที่ 6
1. การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 6
1. ติดต่อ ประสานงาน ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการหรื อองค์กรเอกชน ใน
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การบริ หารจัดการทรัพยากรการศึกษาร่ วมกัน
2. เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนะศึกษาดูงาน ทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาการ
3. พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ระบบอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
4. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้ทนั สมัยอยู่
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่
39. ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ปฏิบตั ิ 6 ข้อ
ขึ้นไป

ปฏิบตั ิ 8 ข้อ

ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ร้อยละ 93,82

ปฏิบตั ิ 6
ข้อ 1-3

ปฏิบตั ิ 5 ข้อ

การประเมินมาตรฐานที่ 6

ผลการประเมิล
ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

ผู้รับผิดชอบ



นางนงนุช ผ่านสาแดง



นางสาวสุชาดา บุญสว่าง



นางสาววรรณภา วงศ์อ่อง


ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อกาหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดให้ มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ ่ อให้ เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่ อเนื่อง
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษามีการดาเนินงานและข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบตั ิและความสาเร็ จการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่ มาตรฐาน จัดทานโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทาคู่มือประกัน
คุณภาพ จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดทาแผนกากับติดตาม จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษามีการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทาแผนกากับติดตาม จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ตารางแสดงผล ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรื อรายงานการตรวจสอบ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี
3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น
ข้อร้องเรี ยนเพื่อการปรับปรุ งระบบหรื อกลไก
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.รายงานการประเมินตนเอง
ข้ อมูลความสาเร็จ
วิทยาลัยการอาชีพแกลงมี การปฏิบตั ิ 4 ข้อ อยูใ่ นเกณฑ์ ดี

ปฏิบัติ






ไม่ ปฏิบัติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อมูลความตระหนัก (ผลสั มฤทธิ์)
สถานศึกษามีการดาเนินงานและข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบตั ิและความสาเร็ จการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่ มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีคู่มือและมี
แผนการประกันคุณภาพ มีหลักฐาน หรื อรายงานงานแสดงการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพประจาปี
มีการนาผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจาปี รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้พฒั นาปรับปรุ งการบริ หาร
มีการปฏิบตั ิงาน
ข้ อมูลความพยายาม(การปฏิบัติ)
สถานศึกษามีการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทาแผนกากับติดตาม จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ตารางแสดงผล ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการ
บริ หารให้ได้มาตรฐาน และจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
3. การดาเนิ นการอย่าต่อเนื่ องและมีนวัตกรรม
ที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี( Good Practice ) หรื อ
การเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น

ปฏิบัติ


ไม่ ปฏิบัติ



ข้ อมูลความสาเร็จ
วิทยาลัยการอาชีพแกลงมี การปฏิบตั ิ ข้อ 1 - ข้อ 2 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้ คือ มี
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จุดเด่ นมาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษามีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง
2. สถานศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง สาธารณชน
จุดทีต่ ้ องพัฒนามาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้พฒั นา
ปรับปรุ งการบริ หาร
2. สถานศึกษาควรมีการปฏิบตั ิงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA)
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษาควรมีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ครู -อาจารย์ เข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพ
สรุ ปผลการประเมิน ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
43. ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

ผลการประเมิล

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ดี

ปฏิบตั ิ ข้อ 1- ข้อ 3

ปฏิบตั ิขอ้ 1-ข้อ 4



ปฏิบตั ิ ข้อ 1- ข้อ 2 ปฏิบตั ิขอ้ 1-ข้อ 2

การประเมินมาตรฐานที่ 7

พอใช้

ปรับปรุ ง

นางสุจาริ น แพงภูงา

นางสุจาริ น แพงภูงา



ดี

ผู้รับผิดชอบ

พอใช้

ปรับปรุ ง
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บทที่ 5
สรุปและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554 สรุ ป ได้ ดังนี้
มาตรฐาน

เป้าหมายตามแผนพัฒนารายมาตรฐาน

1. ผูเ้ รี ยนและผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำวิชำชีพ สถำนศึกษำควรจัดกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
2. กำรพัฒนำหลักสู ตร
สถำนศึกษำควรพัฒนำหลักสู ตร
และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
3. กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน
สถำนศึกษำควรกำหนดแนวทำงในกำรดูแล
ผูเ้ รี ยนและจัดกิจกรรม
4. กำรบริ กำรวิชำชีพ สู่ สังคม
สถำนศึกษำควรกำรบริ กำรวิชำชีพสู่ สังคม
5. นวัตกรรมและกำรวิจยั
สถำนศึกษำควรมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและกำรวิจยั
6. ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำร
ผูบ้ ริ หำรควรมีภำวะผูน้ ำ
และกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
7.มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำควรจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ระดับ
ผลการประเมิน
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

จุดเด่ น
ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จ การศึกษาวิชาชี พ
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนตำมเกณฑ์ที่กำหนดตำมชั้นปี สำมำรถประยุกต์หลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์ คณิ ตศำสตร์ มำใช้แก้ปัญหำในกำรปฏิบตั ิงำนอำชีพอย่ำงเป็ นระบบ มีควำมสำมำรถใช้ควำมรู ้
และเทคโนโลยีที่จำเป็ นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบตั ิงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม และมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพและได้งำนทำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระและศึกษำต่อ
ภำยใน 1 ปี ครู ผูบ้ ริ หำร สถำนประกอบมีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้ำนคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพของผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
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ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
สถำนศึกษำ มีกำรจัดงบประมำณจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนอย่ำง
เหมำะสม บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ จำนวนสถำนประกอบกำร
ร่ วมมือกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีและกำรฝึ กงำน ระบบปกติ อัตรำส่ วนผูส้ อนประจำทีมี
คุณวุฒิดำ้ นวิชำชีพ ต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสำขำวิชำ มีควำมพอเพียงและสำมำรถจัดกำรเรี ยนกำรสอน อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ผลและดูแลอย่ำงทัว่ ถึง
ด้ านกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนพบอำจำรย์ที่ปรึ กษำเป็ นประจำ มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่ำนิยมที่ดีงำมในวิชำชีพ
รวมทั้งด้ำนบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ ส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ด้ านการบริการวิชาชี พสู่ สังคม
ประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงกำรที่ให้บริ กำรวิชำชีพและส่ งเสริ มควำมรู ้ในกำรพัฒนำชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อกำรประกอบอำชีพของประชำชนและ จัดงบประมำณสนับสนุน
จุดทีค่ วรพัฒนา
สถำนศึกษำ ควรหำแนวทำงในกำรส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนตำมเกณฑ์กำร
สำเร็ จกำรศึกษำ ติดต่อผูเ้ ชียวชำญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยน
สถำนศึกษำควรมีกำรจัดให้บริ กำรตรวจสำรเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งหมดในสถำนศึ กษำ หำแนวทำงกำร
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนวิจยั และโครงงำน ที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำกำร
เรี ยนกำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยำลัยกำรอำชีพแกลง ได้วำงแนวทำงด้ำนกำรพัฒนำผูเ้ รี ยน ด้ำนกระบวนกำรและด้ำนปั จจัย
โดยอำศัยยุทธศำสตร์ สู่กำรปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ 11 ประกำร คือ
1. จัดและเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ
2. สร้ำงและส่ งเสริ มค่ำนิยมกำรศึกษำวิชำชีพ
3. ประกันคุณภำพและกำรมีงำนทำ
4. พัฒนำระบบบริ หำรและกำรจัดกำร
5. พัฒนำระบบ แผนงบประมำรและกำรเงิน
6. พัฒนำงำนวิจยั นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่ งประดิษฐ์ต่ำงๆ
7. พัฒนำระบบควำมร่ วมมือและบูรณำกำรทรัพยำกร
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8. เพิ่มศักยภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
9. พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
10. สร้ำงเสริ มเติมปัญญำและพัฒนำอำชีพ
11. พัฒนำสังคม เสริ มสร้ำงคุณธรรมจริ ยธรรม ควำมซื่ อสัตย์ต่ออำชีพ เอื้ออำทรต่อสังคม
จำกยุทธศำสตร์ ดงั กล่ำว วิทยำลัยได้นำมำกำหนดเป็ นโครงกำรในแผนปฏิบตั ิกำร ประจำปี 2555 ต่อไป
6.3 สิ่ งทีต่ ้ องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ควำมร่ วมมือในกำรจัดระบบเครื อข่ำยกำรอำชี วศึกษำ ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัด และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
2. ควำมร่ วมมือระหว่ำงของสถำนประกอบกำร ชุมชน แหล่งกำรเรี ยนรู ้ดำ้ นต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภำคี
3. กำรช่วยเหลือด้ำนงบประมำณในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ จำกภำครัฐ องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
ระยอง และเอกชน
4. กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำงำนวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
5. กำรได้รับกำรนิเทศ ติดตำม งำนด้ำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง

