คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการาศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพ แกลง ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยตามระบบการประเมินคุณภาพภายในที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยนาผลการประเมินแต่ละ
ครั้งมาพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานโดยมีกรอบการประกันสาหรับวิทยาลัยการอาชีพมี 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การจัดการการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ส่ วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลั ย
การอาชีพแกลง โดยกาหนดบทบาทหน้ าที่ให้ บุคลากรทุกคนมีส่ว นร่ว มในการวางแผน จัดทากรอบการ
ประเมินและการประเมินและการประเมินกิจกรรมทุก ๆตั วบ่งชี้ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้รวบรวมรายงานให้ทราบถึงบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา และมีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน จะเป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานในแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในวิทยาลัยฯ ในอนาคตจึงจาเป็นต้องมีร่องรอย
หลักฐานของความตระหนัก (Awreness) ตามปรัชญาและพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
และกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ ดาเนินงานและแสดงถึงความพยายาม (Attempt) นาไปสู่การดาเนินงานบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ในแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ ข องการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ (Achievement)
ของความสาเร็จในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการอาชีพแกลง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึก ษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพภายนอกของ สมศ. และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เล่มนี้ถือว่าเป็น
รายงานประจ าปี ที่น าเสนอต่อ หน่ ว ยงานต้น สั งกั ด และหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้องและสาธารณชนทั่วไป พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนาไป
พัฒนาแก้ไขต่อไป
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2555
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ชื่อสถำนศึกษำ :
ที่ตั้ง
:
โทรศัพท์
:
โทรสำร
:
เว็บไซต์
:
E-MAIL
:

วิทยาลัยการอาชีพแกลง
333 หมู่ 8 ตาบลลกรแแบบล อาเภอแกลง จังหวัดรแยอง 21110
0-3899-2022
0-0399-2185
WWW.KLAENGVEC.AC.TH
klang05@windowslive.com

ประวัติของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็ บถา ศึกษาที่จัดตั้งขึ้ ตาม โยบลายการขยายโอกาบทางการศึกษา
วิชาชีพ ของกรแทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณแทางา ศึกษาโอกาบความเป็ ไปได้ ใ การจัดตั้ง
ขึ้ ซึ่งผลการศึกษาพบลว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้ ที่อาเภอแกลง ั้ มีความเหมาแบมทั้งใ ด้า ของ
ักศึกษาที่คาดว่าจแเข้าศึกษาต่อใ พื้ ที่บลริการแลแด้า ศักยภาพ ใ การขยายตัวทางด้า การค้าอุตบาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้ ทุกปีดัง ั้ จึงมีการเบ อโครงการจัดตั้ ง วิทยาลัยฯ ขึ้ แลแ าเข้าบู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา
ใ ปี พ.ศ. 2540 แลแจัดตั้งตามปรแกาศของกรแทรวงศึกษาธิการ เมื่อวั ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ปรัชญำสถำนศึกษำ
“ เปี่ยมคุณธรรม าวิชาการ เ ้ บลริการชุมช “
วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยำลัยกำรอำชีพแกลง
มุ่งมั่ พัฒ าเพื่อการศึกษาของเยาวช ด้า มาตรฐา วิชาชีพให้ มีความรู้ มีทักษแมีคุณธรรม
จริยธรรม บู่ความเป็ เลิศทางเศรษฐกิจแลแเทคโ โลยี เพื่อตอบลบ องความเพื่อตอบลบ องความต้องการชุมช
บังคม แลแตลาดแรงงา
พันธกิจ (Mission)
1. ดาเ ิ การแลแบ่งเบริมการอาชีวศึกษาแลแฝึกอบลรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐา
2. ขยายโอกาบทางการศึกษาทางด้า วิชาชีพให้เป็ ไปอย่างทั่วถึงแลแมีความเบมอภาค
3. วิจัย บร้าง วัตกรรมแลแบิ่งปรแดิษฐ์ รวมทั้งการพัฒ าองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ าด้า อาชีพ
4. พัฒ าบังคมแลแการเข้าร่วมกิจกรรมกับลท้องถิ่ แลแชุมช
5. บร้างเบริมเติมปัญญา บร้างผู้ปรแกอบลการใหม่แลแพัฒ าอาชีพ
6. บ องตอบลต่อการปฏิรูปรแบลบลราชการ
สีประจำวิทยำลัย
สีน้ำเงิน – สีแดง
สีน้ำเงิน คือ บีแห่งคุณธรรม (BLUE)
B คือ Bland เป็ ผู้มีกิริยาเรียบลร้อย
L คือ Leader เป็ ผู้ า

สีแดง คือบีแห่งความบาเร็จ (Red)
R คือ Relationship ความมีม ุษย์บัมพั ธ์
E คือ Effort เป็ ผู้มีความพยายาม
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U คือ Unity เป็ อั ห ึ่งอั เดียวกั
E คือ Effort เป็ ผู้มีความพยายาม

D คือ Development การพัฒ า
E คือ Expert เป็ ผู้มีความชา าญ

ต้นไม้ประจำวิทยำลัย
ต้นดอกแก้ว เป็ ไม้มงคล มีบีขาวบแอาดแลแมีกลิ่ หอม ที่ ามาซึ่งความบงบล
2. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทาการบอ ครั้งแรกใ ปี พ.ศ. 2540 ใ หลักบูตรปรแกาศ ียบลัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 3 แผ กวิชา ได้แก่ แผ กวิชายา ย ต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง การบลัญชี แลแเปิดบอ หลักบูตรรแยแบั้
แลแหลักบูตรรแยแบั้ หลากหลาย หลักบูตร 108 อาชีพ
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดบอ หลักบูตรปรแกาศ ียบลัตรวิชาชีพ (ปวช.)
บาขางา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดบอ หลักบูตรปรแกาศ ียบลัตรวิชาชีพ ชั้ บูง (ปวบ.)
บาขางา เทคโ โลยีบา ักงา บาขางา เทค ิคยา ย ต์ บาขางา การบลัญชี บาขางา ติดตั้งไฟฟ้า
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
การดาเ ิ การการปรแกั คุณภาพภายใ ของบถา ศึกษา คณแกรรมการดาเ ิ งา ได้กาห ด
ขั้ ตอ แลแวิธีการดาเ ิ งา ดัง ี้
1. ภารกิจของบถา ศึกษาเกี่ยวกับลการปรแกั คุณภาพ
2. แ วทางการตรวจบอบลการดาเ ิ งา
3. ขั้ ตอ การปรแกั คุณภาพการศึกษาของบถา ศึกษา
4. แ วปฏิบลัติที่ใช้ไปบู่เป้าหมายที่ต้องการ
5. ปฏิทิ ปฏิบลัติงา ปรแกั คุณภาพการศึกษา
3.1 ภำรกิจของสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
การปรแกั คุณภาพการศึกษา ควรมีความชัดเจ แลแบัมพั ธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับลการทางา ปกติ เพื่อ
มุ่งบู่คุณภาพใ ทุกขั้ ตอ บถา ศึกษาได้ดาเ ิ การอย่างเป็ รูปธรรม ดัง ี้
3.1.1 จัดทามาตรฐา การศึกษาแลแตัวชี้วัดของบถา ศึกษา
3.1.2 กาห ดคุณภาพแต่ลแมาตรฐา อย่างเหมาแบมกับลบภาพบถา ศึกษา
3.1.3 จัดทาข้อมูลพื้ ฐา แลแพัฒ ารแบลบลบารบ เทศ
3.1.4 แผ พัฒ าคุณภาพการศึกษา รแยแ 3 – 5 ปี
3.1.5 จัดทาแผ ปฏิบลัติการปรแจาปี ที่บอดคล้องกับลเป้าหมาย แลแยุทธศาบตร์ที่กาห ดไว้ใ
แผ พัฒ าคุณภาพการศึกษา
3.1.6 ร่วมกาห ดปฏิบลัติงา เพื่อมุ่งบู่คุณภาพตามเป้าหมายที่เหมาแบมกับลวิถีชีวิตแลแวัฒ ธรรม
ของบถา ศึกษา
3.1.7 กากับลติดตามให้มีการปฏิบลัติงา ตามแผ ปฏิบลัติงา ที่กาห ดขึ้
3.1.8 ปรแเมิ คุณภาพภายใ บถา ศึกษาตามมาตรฐา การศึกษาจัดทารายงา แลแการปรแเมิ
ต เองของบถา ศึกษา เบ อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Self Access Report : SAR)
3.1.9 าผลการปรแเมิ คุณภาพใ บถา ศึกษามาปรับลปรุงพัฒ า คุณภาพของบถา ศึกษา
อย่างต่อเ ื่อง
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3.2 แนวทำงกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
จากภารกิจทั้ง 9 ปรแการดังกล่าวข้างต้ บถา ศึกษามีการดาเ ิ การจ ครบลถ้ว ทั้งหมดแล้ว
ดาเ ิ งา ตรวจบอบลผลการปฏิบลัติงา ดัง ี้
3.2.1 ได้ดาเ ิ การครบลถ้ว ทั้ง 9 ปรแการหรือไม่
3.2.2 ได้ดาเ ิ การใ แต่ลแขั้ ตอ ทั่วถึงหรือไม่
3.2.3 ดาเ ิ การต่อเ ื่องหรือไม่
3.2.4 มีการทบลทว การดาเ ิ งา ทั้ง 9 ปรแการ หรือบมควรมีการปรับลเปลี่ย บิ่งใดบล้างหรือไม่
3.2.5 ดาเ ิ การปรับลปรุงการปฏิบลัติงา ให้บอดคล้องกับลบภาพการเปลี่ย แปลงใ ปัจจุบลั หรือไม่
อย่างไร
3.3 ขั้นตอนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยฯได้กาห ดแ วทางการปรแกั คุณภาพ ไว้ดัง ี้
3.3.1 จัดรแบลบลบลริหารบารบ เทศ
3.3.2 พัฒ าตามปรแเภทมาตรฐา
3.3.3 ทาแผ คุณภาพให้เกิดงา
3.3.4 ดาเ ิ งา ตามแ วทางอย่างมั่ ใจ
3.3.5 ตรวจบอบลทบลทว อย่างต่อเ ื่อง
3.3.6 ปรแเมิ มาตรฐา ตามเรื่องที่กาห ดให้
3.3.7 รายงา SSR/SAR อย่างเร็วไว
3.3.8 ผดุงรแบลบลงา ปรแกั ไว้เพื่อผู้เรีย

3.4 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลการปรแเมิ คุณภาพภายใ บถา ศึกษาอยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ ย 4.76 ผลการปรแเมิ
รายมาตรฐา รายลแเอียดมีดัง ี้
มาตรฐา ที 1 ด้า ผู้เรีย แลแผู้บาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผลการปรแเมิ อยู่ใ รแดับล พอใช้
มีค่าเฉลี่ย 3.75
มาตรฐา ที่ 2 ด้ า หลั ก บู ต รแลแการจั ด การเรี ย การบอ อาชี ว ศึ ก ษา ผลการปรแเมิ
อยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ย 4.00
มาตรฐา ที่ 3 ด้า การจัดการบลริหารอาชีวศึกษา ผลการปรแเมิ อยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ย 4.58
มาตรฐา ที่ 4 ด้า การบลริการวิชาการ ผลการปรแเมิ อยู่ใ รแดับล ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00
มาตรฐา ที่ 5 ด้า วัตกรรม บิ่ งปรแดิ ษฐ์ งา บร้างบรรค์ หรืองา วิจัย ผลการปรแเมิ
อยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ย 4.5
มาตรฐา ที่ 6 ด้า การปลูกฝังจิตบา ึกแลแการเบริมบร้างการเป็ พลเมืองไทยแลแพลเมืองโลก
ผลการปรแเมิ อยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ย 4.00
มาตรฐา ที่ 7 ด้า การปรแกั คุณภาพการศึกษา ผลการปรแเมิ อยู่ใ รแดับล ดี มีค่าเฉลี่ย 4.00
มาตรฐา ที่ 8 ด้ า การจั ด การฝึ ก อบลรมหลั ก บู ต รรแยแบั้ ผลการปรแเมิ อยู่ ใ รแดั บล ดี
มีค่าเฉลี่ย 4.10
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4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนำ
4.1 จุดเด่นของสถำนศึกษำ
4.1.1 ผู้บาเร็จการศึกษาบามารถบอบลผ่า เกณฑ์มาตรฐา วิชาชีพใ เกณฑ์ที่บูง แลแมีผลบัมฤทธิ์
ทางการเรีย ตามเกณฑ์การบาเร็จการศึกษาภายใ รแยแเวลาที่กาห ดใ เกณฑ์ที่บูง
4.1.2 บถา ปรแกอบลการ ห ่วยงา ชุมช มีความพึงพอใจมากต่อคุณภาพของผู้เรีย 3 ด้า
แลแมีความพึงพอใจมากใ การฝึกงา ของ ักศึกษา
4.1.3 บถา ศึกษาจัดห้องเรีย ห้องปฏิบลัติการ โรงฝึกงา พื้ ที่ฝึกปฏิบลัติอย่างเหมาแบม
4.1.4 บถา ศึกษาดาเ ิ โครงการใ การจัดชั่วโมงพบลครูที่ปรึกษาอย่างต่อเ ื่องแลแมี
ปรแบิทธิภาพ
4.1.5 บถา ศึกษามีมาตรการใ การป้องกั แลแแก้ไขปัญหายาเบพติด แลแรายงา ผลอย่างเป็
รูปธรรม
4.1.6 บถา ศึกษามีการจัดกิจกรรมบิ่งเบริมการเรีย การบอ ที่มุ่งเ ้ ผู้เรีย เป็ บาคัญเพื่อเพิ่ม
ทักษแด้า วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม แลแค่า ิยมที่ดีงาม
4.1.7 บถา ศึกษาจัดโครงการที่ให้บลริการวิชาชีพบู่ชุมช ที่หลากหลายต่อเ ื่องแลแบอดคล้องกับล
ความต้องการของชุมช แลแบังคม
4.1.8 รแดับลคุณภาพใ การบลริหารงา ของผู้บลริหาร คณแกรรมการวิทยาลัย บอดคล้องกับล
แผ พัฒ าคุณภาพการศึกษาแลแการมีบ่ว ร่วมของปรแชาคมใ องค์กร ด้วยความโปร่งใบ ตรวจบอบลได้
4.1.9 บถา ศึกษามีการจัดรแบลบลบารบ เทศ การจัดการความรู้ของบถา ศึกษาอย่างต่อเ ื่อง
แลแเป็ ปัจจุบลั
4.1.10 บถา ศึกษามีการจัดทาแผ พัฒ าคุณภาพบถา ศึกษา มาตรฐา ของบถา ศึกษา
แผ การปรแกั คุณภาพ แต่งตั้งคณแกรรมการรับลผิดชอบลการปรแกั คุณภาพแลแมีแผ กากับลติดตามอย่าง
เป็ รูปธรรม
4.2 จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ
4.2.1 บถา ศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่บ่งเบริมบ ับลบ ุ ให้ผู้เรีย มีผลบัมฤทธิ์ทางการ
เรีย เพิ่มขึ้ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้บาเร็จการศึกษา
4.2.2 บถา ศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่บ่งเบริมบ ับลบ ุ ให้ผู้เรีย มีผ่า การทดบอบลทาง
การศึกษารแดับลชาติด้า อาชีวศึกษา (V-NET) ใ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4.2.3 บถา ศึกษาควรจัดบรรงบลปรแมาณบ ับลบ ุ ใ การจัดซื้อวับดุฝึก ครุภัณฑ์บาหรับลการ
จัดการเรีย การบอ อย่างเหมาแบม
4.2.4 บถา ศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่บ่งเบริมบ ับลบ ุ วัตกรรม บิ่งปรแดิษฐ์ งา วิจัย
โครงงา ควรเ ้ การ าไปใช้ปรแโยช ์
4.2.5 บถา ศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่บ่งเบริมบ ับลบ ุ ให้ผู้เรีย บาเร็จการศึกษาตาม
หลักบูตรเพิ่มขึ้
4.2.6 บถา ศึกษาควรพัฒ าศู ย์วิทยบลริการเพื่อพัฒ าการเรีย การบอ ให้มีปรแบิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้
4.2.7 บถา ศึกษาควรพัฒ ารแบลบลบารบ เทศ โดยมีข้อมูลพื้ ฐา 9 ปรแการ
4.2.8 บถา ศึกษาควรพัฒ าบลุคลากรใ ด้า วิชาการหรือวิชาชีพ แลแจรรยาบลรรณวิชาชีพ
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5. แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
5.1 การบลริหารจัดการบถา ศึกษา บลริหารจัดการด้วยรูปแบลบลคณแกรรมการทั้งภาครัฐแลแเอกช
ชุมช มีบ่ว ร่วมใ การพัฒ าการศึกษา
5.2 การพัฒ าผู้เรีย ผู้เรีย ได้รับลความรู้ด้า วิชาการแลแทักษแวิชาชีพ บามารถ าไปปรแกอบล
อาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีปรแบิทธิภาพตามแ วทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลแมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่า ิยมที่พึงปรแบงค์ เช่ มีความรับลผิดชอบล มีวิ ัย มีม ุษย์บัมพั ธ์
มีบัมมาคารวแ เพื่อตอบลบ องความต้องการของตลาดแรงงา แลแบถา ปรแกอบลการ
5.3 การพัฒ าหลักบูตรแลแการจัดการเรีย การบอ
พัฒ าหลักบูตรตามความต้องการของ
ท้อ งถิ่ แลแเพิ่ม ปรแบิ ท ธิ ภ าพกรแบลว การเรี ย การบอ เชิ งปรแจั กษ์ โดยเชิญ วิ ทยากรผู้ มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญแลแภูมิปัญญาท้องถิ่ ร่วมจั ดการศึกษาเพื่อให้มีผลบัมฤทธิ์ทางการเรีย บูงขึ้ ทุกรายวิชา แลแ ิเทศ
ติดตาม แลแปรแเมิ ผลการเรีย
5.4 การวิจัยแลแพัฒ าผลงา โครงงา ทางวิชาชีพ บิ่งปรแดิษฐ์ วัตกรรมแลแงา วิจัย ครู แลแ
บลุคลากรทางการศึกษา ักเรีย ักศึกษา มีโครงงา วิชาชีพ บิ่งปรแดิษฐ์ วัตกรรม งา วิจัย เพื่อ าแข่งขั
ใ รแดับลต่างๆ
5.5 การบลริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมช แลแบังคม ผู้เรีย อยากเรีย อแไรต้องได้เรีย แลแ
าความรู้ความบามารถใ วิชาชีพทีเ่ รีย ให้บลริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมช แลแบังคม
5.6 การจัดหาทรัพยากรแลแแหล่งการเรีย รู้ ปรแบา ห ่วยงา ทั้งภายใ แลแภาย อกใ การ
บ ับลบ ุ ทรัพยากรแลแแหล่งเรีย รู้
5.7 การพัฒ าครูแลแบลุคลากรทางการศึกษา บ่งเบริมแลแบ ับลบ ุ ครู แลแบลุคลากรทางการศึกษา
ได้รับลการพัฒ า การฝึกอบลรม ศึกษาดูงา แลแบ่งเบริม บ ับลบ ุ ให้ศึกษาต่อตรงตามบาขางา แลแบาขา
วิชาชีพ แลแดาเ ิ วิถีชีวิตตามแ วทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.8 การบร้างเครือข่ายความร่วมมือใ การจัดการศึกษา ร่วมมือกับลบถา ปรแกอบลการแลแภูมิปัญญา
ท้องถิ่ ให้มีบ่ว ร่วมใ การจัดการเรีย การบอ
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทางานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ ในการจัดตั้ง
ขึ้นซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่อาเภอแกลงนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของ
นักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพ ในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้น ทุกปีดังนั้นจึงมีการเสนอโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยฯ ขึ้นและนาเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา
ในปี พ.ศ. 2540
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทาการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น
และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร 108 อาชีพ
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานการบัญชี สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
ขนาด
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซ
อีเมล

: วิทยาลัยการอาชีพแกลง
: 333 หมู่ 8 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
: เนื้อที่ 54 ไร่ 72 ตารางวา
: 038-992022
: 038-992185
: WWW.KLAENGVEC.AC.TH
: KLANG05@HOTMAIL.COM
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1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอาเภอแกลง ระยะทางห่างจากตัวอาเภอ
ประมาณ 7 กมและ .อาเภอแกลงเป็นอาเภอที่ทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง ระยะทางระหว่างตัวอาเภอถึง
จังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้





ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอวังจันทร์และอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ติดต่อกับอาเภอแก่งหางแมวและอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อกับอ่าวไทย
ติดต่อกับอาเภอเมืองระยอง

สภาพของชุมชน โดยทั่วไปประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการตั้งบ้านเรือนตามลักษณะ
ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมามีการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีแรงงาน
จากต่างจังหวัดเข้ามาในแต่ละปีเป็นจานวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรม
ไปสู่สังคมอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจ ค่อนข้างดีพื้นที่ส่วนใหญ่ มีอาชีพทาสวนยางพารา สวนผลไม้ ไร่มันสาปะหลัง
และโรงงานอุตสาหกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม
สภาพสังคม เป็นสังคมในเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและ
บ้านเรือนเป็นของตนเอง
1.1.4 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 17,305,065.31 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตาราง 1.1 งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2555
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
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1. งบบุคลากร
(เงินเดือน,เงินประจาตาแหน่ง,เงินวิทยฐานะ.ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินการ
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
5.1 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
5.2 โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาชีพฯ
5.3 โครงการพัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ
5.4 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5.5 กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
5.6 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
5.7 โครงการครูคลังสมอง
5.8 โครงการคุณธรรมนาความรู้
5.9 โครงการพัฒนาระบบ
5.10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.11 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

5,168,882.62
3,736,681.00
300,000.00
3,076,306.75
2,262,400.00
1,234,217.75
573,996.89
10,000.00
39,999.00
30,000.00
20,600.00
199,999.30
343,982.00
40,000.00
160,000.00
78,000.00
30,000.00
17,305,065.31

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพ แกลง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2555 ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
ดังแสดงในตาราง 1.2 ถึงตาราง 1.5
ตาราง 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปกติ
เทียบโอน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ปวช.1
117
46
ปวช.2
61
25
ปวช.3
64
34
รวมระดับ ปวช. 242
105
-

รวม
ชาย
117
61
64
242

หญิง
46
25
34
105

ทั้งหมด
163
86
98
347
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ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

15
15
257

11
11
116

82
82
82

105
105
105

97
97
339

116
116
221

213
213
560

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
จานวนผู้เรียน
ภาคเรียน
หลักสูตร
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ชาย หญิง รวม
1/2555
ระยะสั้น วิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
54
36
90
1/2555
ระยะสั้น วิชาอิเล็กทรอนิคเบื้องต้น
92
83 174
1/2555
ระยะสั้น วิชาช่างจักรยานยนต์
20
7
27
1/2555
ระยะสั้น วิชาพื้นฐานโทคโนโลยีสารสนเทศการใช้อินเตอร์เน็ต 81
54 135
1/2555
ระยะสั้น วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผล
11
9
20
1/2555
ระยะสั้น การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
221 191 412
1/2555
108 อาชีพ พวงกุญแจแฟชั่น
113 87 200
1/2555
108 อาชีพ วิชาดอกไม้จากเปลือกหอย
59
41 100
2/2555
ระยะสั้น วิชาอิเล็กทรอนิคเบื้องต้น
63
60 123
2/2555
ระยะสั้น วิชาพื้นฐานโทคโนโลยีสารสนเทศการใช้อินเตอร์เน็ต 60
43 103
2/2555
ระยะสั้น วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผล
81
15
96
2/2555
ระยะสั้น การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
418 270 688
2/2555
108 อาชีพ การทาตุ๊กตาหอมการบูร
125 75 200
รวม
1,397 971 2,368
ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

-

- - 1
1 1 - 1 1 - - 1 - - -

เชี่ยวชาญ

4
2
1
5
6

ชานาญการพิเศษ

1
1
1
-

ชานาญการ

ต่ากว่า

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

หญิง

ชาย

อัตราจ้าง

1 - - 1 2 2 1 5 1 1 1 2 1
1 - - 1 1 3 1 - 5
1 - 5 3 3

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร/ครู

วุฒิการศึกษา
ป.โท

1
5
3
1
5
6

เพศ

ป.เอก

ฝ่ายผู้บริหาร
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
(คน)

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

ข้าราชการ

สถานภาพ

-
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แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวมทั้งหมด

7
28

2 2 3 2 5
9 8 1 1 1

-

2 5
5 2

-

- 2 - 2 5 1 -

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา

จานวน
(คน)

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้นหรือต่ากว่า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รวม

1
7
2
10

-

-

1
7
2
10

1
3
4

4
2
6

4
4

2
2

-

1
3
4

-

1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ดการศึ กษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ บุค ลากรได้
ร่ ว มคิด ร่ ว มทา ร่ ว มประเมิน ผล ร่ ว มปรั บปรุง จึงกระจายอานาจการบริห ารงานภายในสถานศึ กษาตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทาหน้าที่ควบคุมดูแล และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
2.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ทาหน้าที่ควบคุมดูแล และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือและบริการชุมชน
- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ทาหน้าที่ควบคุมดูแล และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
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- งานปกครอง
- งานแนะแนวและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4.ฝ่ายวิชาการ ทาหน้าที่ควบคุมดูแล และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง
- หัวหน้าแผนกพาณิชยกรรม
- หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
- หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
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แผนภูมิบริหาร วิทยาลัยการอาชีพแกลง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

รองผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

รองผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้บริหารสถานศึกษา

รองผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานการเงิน
งานความร่วมมือ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

กรรมการสถานศึกษา

รองผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการบัญชี

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวัดผลและ
ประเมินผล

แผนกวิชาช่างยนต์

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด

แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียน
การอสน
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง มีความภาคภูมิใจกับความสาเร็จที่ได้ร่วมแรงร่วมใจใน
การทา กิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาให้สถานศึกษาสู่มาตรฐานของการศึกษาและพัฒนาด้านอื่นๆ จนเป็นผล
ให้สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรต่างๆ เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาองค์กรจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากบุคลากรทุกระดับ และทุกคนร่วมกันจึงจะบรรลุผลสาเร็จ คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันในองค์กรสถานศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรต่างๆ เป็นการยกฐานะในด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
1. รางวัลและเกียรติยศที่สถานศึกษาได้รับ
๑. รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงระดับภาค (สิ่งประดิษฐ์ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
กระแสตรง 12 โวลต์) ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงระดับภาค (จัดตั้งองค์การวิชาชีพ และจิตอาสาในรูปแบบ
ขององค์การวิชาชีพ) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงระดับภาค (สิ่งประดิษฐ์ เครื่องชาร์จแทบเลตด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงินระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง (สิ่งประดิษฐ์ เครื่องชาร์จแทบเลต
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center )
๖. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน”
“เทศกาลสงกรานต์”
๗. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน”
“ช่วงเทศกาลปีใหม่”
๘. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอาเภอแกลง“ยิ้มเคลื่อนที่” ๑๐๘ อาชีพ
๙. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม นาความรู้ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ วัดเขาสุกิม
๑๐. รางวัลเกียรติบัตร “ชมเชย ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เครื่องเติมน้ามันเกียร์แบบเคลื่อนที่”
๑๑. รางวัลเกียรติบัตร “ชมเชย ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ระบบปรับอากาศรถยนต์”
๑๒. รางวัลเกียรติบัตร “ชมเชย โครงการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ ๓๕”
๑๓. รางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการงานวิทยาศาสตร์ “สบู่เหลวบารุงผิว”

1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบดังนี้
ด้าน
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้
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1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
ด้าน
1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

ในเชิ ง วิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางาน
ในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้ องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ส อนที่ ห ลากหลายมุ่ ง เน้ น สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน
มีค ณะกรรมการวิ ทยาลั ย มีก ารจัด ทาแผนบริห าร
จัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหาร
ความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหาร
จัด การวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ มี การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ
มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
มี ก ารบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ มี ก ารระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
เป้าหมายความสาเร็จ
ปลูกฝังจิตสานึกและการเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไ ท ย แ ล ะ พ ล โ ล ก ใ น ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ เ ทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการ
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1.5.8 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันการมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
มีความปลอดภัย ในการเรียน และการทางาน
ผู้เรียนมีความสมานฉันท์ สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดการพนัน
และการมั่วสุม
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์
“ คุณธรรมนำวิชำชีพ ”
เอกลักษณ์
“ สถำนศึกษำเพื่อชุมชน ”
ปรัชญา
“เปี่ยมคุณธรรม นำวิชำกำร เน้นบริกำรชุมชน”
วิสัยทัศน์ Vision
มุ่ง มั่ น พั ฒ นำเพื่ อ กำรศึก ษำของเยำวชน ด้ำ นมำตรฐำนวิ ช ำชี พ ให้ มี ค วำมรู้ มีทั ก ษะ
มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ควำมเป็นเลิศทำงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองควำมเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรชุมชน สังคม และตลำดแรงงำน
พันธกิจ Mission
1. ดำเนินกำรและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน
2. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำทำงด้ำนวิชำชีพให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึงและมีควำมเสมอภำค
3. วิจั ย สร้ ำ งนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ รวมทั้งกำรพั ฒ นำองค์ควำมรู้ เพื่ อกำรพัฒ นำ
ด้ำนอำชีพ
4. พัฒนำสังคมและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นและชุมชน
5. สร้ำงเสริมเติมปัญญำ สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่และพัฒนำอำชีพ
6. สนองตอบต่อกำรปฏิรูประบบรำชกำร
เป้าประสงค์ Goat
1. ผู้เรียนและสถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน
2. ผู้เรียนได้เรียนวิชำชีพตำมที่ต้องกำรในทุกระดับกำรศึกษำ
3. พัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ
4. สถำนศึกษำและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. สร้ำงควำมสำมำรถในเชิงธุรกิจให้กับผู้เรียน
6. ปรับปรุงระบบปฏิบัติรำชกำรของสถำนศึกษำให้ตอบสนองต่อกำรปฏิรูประบบรำชกำร
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ จึงกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดังนี้
ด้าน
2.2.1 กำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ

เป้าหมายความสาเร็จ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ตำมหลักธรรมมำภิบำลและ
แนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริหำรจัดกำรด้วยรูปแบบคณะกรรมกำร
ทั้งภำครัฐและเอกชน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ

18
พอเพียง
2.2.2 กำรพัฒนำผู้เรียน
สร้ำงทักษะควำมสำมำรถให้
ผู้เรียนได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและทักษะ
ผู้เรียนด้ำนวิชำชีพและคุณธรรม วิชำชีพ สำมำรถนำไปประกอบอำชีพหรือ
จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ศึกษำต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เช่น
มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์
มีสัมมำคำรวะ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำร
2.2.3 กำรพัฒนำหลักสูตรและ ผู้เรียนมีทักษะ สำมำรถนำ
พัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควำมรู้ไปประกอบวิชำชีพได้
ของท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนเชิงประจักษ์
โดยเชิญวิทยำกร ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
ทุกรำยวิชำ และนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรเรียน
2.2.4 กำรวิจัยและพัฒนำ
ผู้เรียนและสถำนศึกษำ
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
ผลงำนโครงงำนทำงวิชำชีพ
มีคุณภำพได้มำตรฐำน
นักศึกษำ มีโครงงำนวิชำชีพ สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
นวัตกรรม งำนวิจัย เพื่อนำแข่งขัน
งำนวิจัย
ในระดับต่ำงๆ
2.2.5 กำรบริกำรทำงวิชำกำร ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ผู้เรียนอยำกเรียนอะไรต้องได้เรียน และนำ
วิชำชีพแก่ชุมชนและสังคม
ในวิชำชีพทีเ่ รียนตำมที่ต้องกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพทีเ่ รียน
ให้บริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชน
และสังคม
2.2.6 กำรจัดหำทรัพยำกร
สถำนศึกษำมีเครือข่ำยในกำร ประสำนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกใน
และแหล่งกำรเรียนรู้
สนับสนุนทรัพยำกรและแหล่ง กำรสนับสนุนทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2.7 กำรพัฒนำครูและ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ส่งเสริมและสนับสนุนครู และบุคลำกร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ ทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ กำรฝึกอบรม
และส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ศึกษำดูงำน และส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษำ
คุณวุฒิสูงขึ้น ตรงตำมสำขำงำน ต่อตรงตำมสำขำงำนและสำขำวิชำชีพ
และสำขำวิชำชีพและดำเนินวิถี และดำเนินวิถีชีวิตตำมแนวทำงปรัชญำของ
ชีวิตตำมแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
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2.2.8 กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ

ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและ ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและภูมิปัญญำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียน
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรสอน

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้กำรบริหำรคำวำมเสี่ยงของสถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจึงกำหนด
มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
ด้าน
มาตรการป้องกันและควบคุม
เป้าหมายความสาเร็จ
2.3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรภำย
จัดให้มีกำรอยู่เวรยำมตลอด
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
ในสถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย
24 ชั่วโมง
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ
ในกำรเรียน และกำรทำงำน
2.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทะเลำะ ผู้เรียนมีควำมสมำนฉันท์ สำมัคคีใน สถำนศึกษำมีมำตรกำรป้องกันและ
วิวำท
กำรอยู่ร่วมกัน
ดูแลนักเรียน นักศึกษำ
โดยครูฝ่ำยปกครองและครูที่ปรึกษำ
2.3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด
สถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือ
ที่ปลอดยำเสพติด
นักเรียน นักศึกษำและระบบ
เครือข่ำย ทั้งภำยในและภำยนอก
2.3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม เช่น สถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำจัดกำรเรียน กำรสอน
กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ที่ปลอดกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แบบบูรณำกำรในรำยวิชำเพศศึกษำ
2.3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนัน
สถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือ
และกำรมั่วสุม
ที่ปลอดกำรพนันและกำรมั่วสุม
นักเรียน นักศึกษำและระบบ
เครือข่ำย ทั้งภำยในและภำยนอก
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1.ให้ทุกสำขำวิชำจัดทำผลงำน นวัตกรรม โครงกำร
งำนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้น และจัดกิจกรรม
กำรประกวดผลงำนภำยในสถำนศึกษำ เพื่อกำร
นำไปประกวดภำยนอก/เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้
ประโยชน์
2.ประสำนควำมร่วมมือกับผู้สอน ให้มีควำมใกล้ชิด
ติดตำม แก้ไข ให้ควำมช่วยเหลือกับผู้เรียนทุกคนที่มี
ปัญหำ เพื่อลดจำนวนผู้เรียนที่ลำออกระหว่ำงเรียน
3.พัฒนำระบบและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำจัดทำแผนกำรส่งเสริม สนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดทำผลงำน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
กำรเข้ำร่วมกำรประกวด กำรเผยแพร่ และนำไปใช้
ประโยชน์
สถำนศึกษำจัดทำแผนให้ครูที่ปรึกษำ ให้คำแนะนำ
ติดตำมและแก้ไขปัญหำ และออกเยี่ยมบ้ำนนักศึกษำทุก
คนภำคเรียนอย่ำงน้อยละ 1 ครั้ง
สถำนศึกษำจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำร
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ผู้เรียนเป็นสำคัญ

เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้มำให้กำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ
วิธรกำรสอน เทคนิคกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ให้กับผู้สอนทุกคน
4.ควรนำผลลัพท์จำกกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร สถำนศึกษำนำผลดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนด้ำน
ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนวิชำกำรและคุณธรรม จริยธรรม วิชำกำรและคุณธรรม จริยธรรม มำพัฒนำปรับปรุงให้
มำพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนโดยผ่ำนกิจกรรม/ สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
โครงกำรครั้งต่อไป
อำชีวศึกษำ
5.ประสำนงำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในต้น
สถำนศึกษำจัดทำแผนงควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำใน
สังกัดกำรอำชีวศึกษำใกล้เคียง มำปรับปรุงพัฒนำ อำชีวศึกษำจังหวัดระยอง และอำชีวศึกษำใกล้เคียง
ระบบฐำนข้อมูล ให้ชัดเจน และเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น มำร่วมดำเนินงำนปรับปรุงพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ให้
รวมทั้งกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้ใช้ระบบ
เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้ใช้
ระบบ
6.ขอรับกำรสนับสนุนกรอบอัตรำกำลังครูผู้สอนจำก สถำนศึกษำจัดทำแผนขอรับกำรสนับสนุนกรอบ
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือจัดจ้ำงโดยบริหำร
อัตรำกำลังครูผู้สอนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือจัดจ้ำง
งบประมำณที่มีจำกัดให้มีครูเพียงพอ
โดยบริหำรงบประมำณที่มีจำกัดให้มีครูเพียงพอ
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1.พัฒนำระบบสำรสนเทศ ของสถำนศึกษำ ให้บุคล สถำนศึกษำจัดทำแผน/โครงกำรพัฒนำระบบเว็บไซต์
กำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ
และระบบอินเตอร์เน็ต และกำรจัดทำข้อมูลเข้ำระบบ
สำรสนเทศทุกงำน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.จัดทำโครงกำร/โครงงำน ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้
ผู้ในกำรพัฒนำนวัตกรรม และงำนวิจัย

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำจัดทำแผนกำรส่งเสริม สนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดทำผลงำน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
กำรเข้ำร่วมกำรประกวด กำรเผยแพร่ และนำไปใช้
ประโยชน์
3.พัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำและตำมภำระงำนที่ สถำนศึกษำจัดทำแผน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกร และส่ง
เกี่ยวข้อง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมสำขำวิชำ
และตำมภำระงำนที่เกี่ยวข้อง
4.ควรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุน
สถำนศึกษำจัดทำแผนกำรจัดสรรงบประมำณ และ
ค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์ สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน สนับสนุน ค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์ สำหรับจัดกำรเรียน
อย่ำงเหมำะสม
กำรสอน ตำมสัดส่วนของเรียนในแต่ละสำขำงำน
5.จัดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึงกำร
สถำนศึกษำดำเนินกำรประสำนงำนและแต่งตั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเสนอสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ และขอควำมร่วมมือสถำนประกอบกำร
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำร
ตลำดแรงงำน
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1.) จัดระบบกำรประกันคุณภำพ ระดับบุคคล ระดับ สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพ ระดับแผนกวิชำ
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แผนกวิชำ
2.) กำรวำงแผนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2555

สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2555
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ก
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทาและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
4. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
6. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่พบว่านักเรียน นักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
7. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
8. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
10. มีระบบกรดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก
ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง
11. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น 3
ผลสัมฤทธิ์
ที่

ระดับชั้น

จานวน
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน

จานวน
ผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน

จานวน
ผู้เรียนที่มีอยู่จริง

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
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1
2

ปวช.1
ปวช.2

3

ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
4
ปวส.1
รวม/เฉลี่ย
รวม/เฉลี่ยทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ทั้งหมด
163
86

62
18

98
347
26
26
373

37
117
1
1
118

101
68

จานวน
76
60

ร้อยละ
75.25
88.24

61
230
25
25
255

59
195
25
25
220

96.72
84.78
100
100
86.27

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค่าคะแนน
5

ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ชั้นปี จานวน 220 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 255 คน คิดเป็นร้อยละ 86.27 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะสามารถไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จึงได้ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ประจาปีการศึกษา 2555 เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ว ไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนา การเรียนและการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
และการประยุกต์สู่อาชีพ
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มอบหมายงานความร่ว มมือ ฝ่ายแผนงานและความร่ว มมือ จัดสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ , ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย สถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

24
ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป

ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ

4.20

4.00

4.10

4.10

82.00

4.20

4.15

4.15

4.17

83.67

4.16

3.95

4.03

4.05

80.93

ระดับ ปวช.
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมระดับ ปวช.

4.10

4.02

4.06

4.06

81.77

4.17

4.03

4.09

4.10

82.09

หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3
4
5

ผล
มี

ไม่มี

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง

เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
50–59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
60–69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
80.00 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5

จากการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ประจาปีการศึกษา
2555 เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.09 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 ได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนต้อง
ผ่านการประเมิน มาตรฐานวิช าชีพสาขาวิชา สถานศึกษาจึงตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒ นาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ มีสมรรถนะอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

25
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาให้กับผู้เรียนที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้มีการวางแผนการดาเนินการดังนี้
1. การจั ด ท าแนวทางการด าเนิ น งานการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าของผู้ เ รี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555
2. การมอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาตามแนวทางการดาเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555
ความพยายาม
สถานศึกษาได้จัดทาโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 ที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา โดยงานวัดผลและประเมินผลได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพสาขาวิชา จนเกิดผลจากการดาเนินงานดังนี้
1. ประกาศวิทยาลัย ฯ เรื่ อง แนวทางการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิช า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2555
2. คาสั่งวิทยาลัยฯ มอบหมายหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. ผู้เรียนได้รับการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และรับทราบผลการประเมินของตนเองพร้อม
ทั้งได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพในระดับใด เพื่อผู้เรียนจะได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในการประกอบวิชาชีพในลาดับถัดไป
4. วิทยาลัยฯ ได้มีรูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนที่มีมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู
อาจารย์ และผู้ แทนจากสถานประกอบการ หรือ ผู้นาในชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถในการร่วมพัฒนา
การสอบให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นตามลาดับ
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจั ดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย และแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาทาให้ผู้เรียนในปีการศึกษา
2555 เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน ดังนี้
สาขางาน
ระดับ ปวช.3
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ระดับ ปวช.3

ระดับคุณภาพ

จานวนผู้เรียน
ทีล่ งทะเบียน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่เข้ารับการ
ประเมิน

จานวนผู้เรียน
ที่ผ่านการ
ประเมิน

ร้อยละผู้เรียน
ที่ผ่านการ
ประเมิน

29
6
10
13
58

29
6
10
13
58

27
5
10
12
54

93.10
83.33
100.00
92.30
93.10

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

26
ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ผลการประเมินพบว่า ปี การศึกษา 2555 ผู้ เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 54 คน จากจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 58 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.10 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี่คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการดางานของผู้เรียนโดย
การสร้างคาวามรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ นอกเหนือจาก
การเรียนปกติ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2558 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียน การจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการคิ ดวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาและสามารถใช้ใ นทั กษะชี วิต อี กทั้ ง มี ความสามารถด้ า น
เทคโนโลยี ต่างๆ รวมทั้งได้นาผู้ เรี ย นเข้าร่ วมกิจกรรมการทดสอบจากข้อสอบกลางของสานักงานทดสอบ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สทศ.) ปี ก ารศึ ก ษา 2554 และปี ก ารศึ ก ษา 2555 ตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยได้ดาเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 จนทาให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จาเป็นในการทางาน นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสื่อ สาร การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปั ญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การทดสอบจากข้อสอบกลางของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2555 ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต่อผู้เรียน
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ไปสู่ระดับชุมชน และประเทศในลาดับต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
ระดับ ปวช.
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม/เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
เข้าทดสอบ

จานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

39
6
12
19
76

16
6
6
8
36

41.02
100.00
50.00
42.10
47.36

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 45-54.99

ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ
93.766
97.22
135.06
135.06

ค่าคะแนน
3
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จานวนนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
จานวน 76 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36 ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญ เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานของผู้เรียน
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆนอกเหนือจาก
การเรียนปกติ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะระดับหน่วยระดับภาค ระดับชาติ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะในด้านการสื่อสารบูรณาการและพัฒนาการเรียนทักษะการใช้ภาษาด้วยตัวของผู้เรียนเองและจากผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา ได้นามาวิเคราะห์ สรุปผลการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในทุกทักษะ คือ การฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อประมวลผลในภาพรวมของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียม
ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 สามารถนาความรู้ที่ได้จ ากการเรียน
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถใช้ในทักษะชีวิต
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 ให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จาเป็นในการทางาน นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปั ญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เ ทคโนโลยีการทดสอบจากข้อสอบกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2555 ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต่อผู้เรียน
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ไปสู่ระดับชุมชน และประเทศในลาดับต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
ระดับ ปวช.
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม/เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนเข้าทดสอบ

จานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

39
6
12
19
76

15
2
0
6
23

38.46
33.33
0.00
31.57
30.26

เกณฑ์การตัดสิน
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ

ค่าคะแนน
1

17.36
19.21
21.33
21.33
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ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพปี ที่ 3 มีผู้เรียนที่ผ่ านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการ
อาชีวศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 23 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ จานวน 76 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.26 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
- ไม่มี ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จทางการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มอบนโยบายให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชา เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามโครงสร้างหลักสูตร มีการนิเทศติดตามผลกา ร
จัดการเรียนการสอน มีการนิเทศ และฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ส่งเสริมการผลิตสื่อ และการจัดหาสื่อที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน มีความสุข
และสนุกกับการเรียนรู้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา โดยการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ครูผู้สอน มีการประเมิ นผลตามสภาพจริง จัดให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน
นักศึกษาประจาชั้น และประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ มี
ดาเนินโครงการการติดตามเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนและการสาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา 2552
70
20
22
35
147

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2555
23
7
11
16
57

เกณฑ์การตัดสิน
ต่ากว่าร้อยละ 50

ร้อยละ
32.85
35.00
50.00
45.71
38.77

ค่าคะแนน
1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 มีผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา จานวน 57 คน จากจานวนผู้เรียน
แรกเข้าทั้งหมด 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก
สถานศึกษามีเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา คือ การคิดและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพทั้งด้านสมรรถนะอาชีพและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ที่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งการทางานในสถานประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถศึกษาต่อเพื่อพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้สูงขึ้นได้ดังนั้น สถานศึกษา
จึงตระหนักถึงความสาคัญในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ให้ทราบถึงสภาวะการมีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนาการแนะแนวอาชีพ
ต่อไป ดังนี้
1. จัดทาแผนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ และการติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดแนวทางการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
2. การสารวจข้อมูลการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มอบหมายงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานดาเนินการตามแผนการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อและติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยดาเนินการประชุม วางแผน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โครงการแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และมีการติดตามโดยใช้แบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อให้ทราบข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ดังนี้
1. ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะนาในเรื่องการศึกษาต่อ การทางานในสถานประกอบการ และ
การประกอบอาชีพอิสระในชั่วโมง HOME ROOM
2. การติดตามข้อมูลการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภายใน 1 ปี
ได้ดาเนินการพัฒนาแบบสอบถามและช่องทางการติดตามที่หลากหลาย

ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
ระดับ ปวช.
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน จานวนผู้ได้
ผู้สาเร็จ
งานทา
การศึกษา ภายใน 1 ปี
17
15
7
22

4
3
1
4

จานวนผู้
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน
1 ปี

จานวนผู้
ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

รวมผู้ได้งานทา
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ

ร้อยละ

4
1
1
1

7
11
5
15

15
15
7
20

88.23
100.00
100.00
90.91
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รวม/เฉลี่ย

60

12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

7

38

57

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

95.00

ค่าคะแนน
5

จากผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ และการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. จานวนทั้งสิ้น 60 คน และมี
ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี จานวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2554) ตามมาตรา 48 “ระบุว่า
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง” และมาตรา 49 ระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์ ก รมหาชนที่ ท าหน้ า ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและท าการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว และให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการอาชีพ แกลง จึงได้
ดาเนินการประชุม วางแผน และจัดสรรงบประมาณ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 และแต่งตั้งคาสั่ง
คณะกรรมการโครงการความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุ ณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 เพื่อดาเนินโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ความพยายาม
วิทยาลั ย การอาชีพ แกลง ได้ดาเนิน การประชุ ม วางแผน และแต่ งตั้งค าสั่ ง คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการแนะแนวศึกษาต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
แบบติดตามผู้ส าเร็ จการศึกษา หนังสื อตรวจสอบวุฒิการศึกษาเพื่อให้ ได้ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทา หรือ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน

ระดับ ปวช.
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขางานการบัญชี

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน
ด้านคุณลักษณะที่ ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะ
พึงประสงค์
และสมรรถนะทั่วไป
วิชาชีพ
4.62
4.42
4.33

4.23
4.36
4.13

4.38
4.30
4.33

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.41
4.36
4.26

88.20
87.20
85.27
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4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉลี่ยรวมระดับ ปวช.

4.43

4.25

4.50

4.39

87.87

4.45

4.24

4.38

4.36

87.14

หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
50–59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
60–69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
80.00 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ไดรับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม

2
3
4
5

ผล
มี

ไม่มี





วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้จัดกิจกรรมและดาเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นักเรียน
นั กศึก ษา ที่ จ ะส าเร็ จ การศึก ษา ด้ ว ยการดาเนินกิ จกรรมโครงการอันเป็นการเตรี ยมความพร้ อมนัก เรีย น
นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอันประกอบด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาให้ความรู้ถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. จานวนทั้งสิ้ น 57 คน โดยสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ สาเร็จการศึกษา 2554 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36
คิดเป็นร้อยละ 87.14 ผลการประเมิน ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1.1. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ - ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 -79.99
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

1.2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผล 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
86.27

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

ค่าคะแนน
5
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1.3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
1.5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6.ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ตัวบ่งชี้
1.7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

1.8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
1.9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รบั บริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา

- มาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 -79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55 -64.99
- พอใช้ 45-54.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55 -64.99
- พอใช้ 45-54.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
- มาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 -79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

เกณฑ์การตัดสิน
- มาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 -79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
- มาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 -79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

93.10

ดีมาก

47.36

พอใช้

30.26

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ยกเว้น

ไม่มีผลการ
ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
38.77

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

95.00

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
3.75
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

พอใช้

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1.3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ 1.8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
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ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 1.9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 1.5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ 1.7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตผู้เรียน ที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยได้ทาการพัฒนา
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานั้นเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะครู และตัวแทนจาก
หน่ ว ยงาน หรื อ สถานประกอบการพร้ อ มทั้ ง บุ ค ลากรในท้ อ งถิ่ นที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นวิ ช าชี พ
อุ ต สาหกรรมและพานิ ช ยกรรม ท าให้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของสถานศึ ก ษามี ค วามสมบู ร ณ์ ต ลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ความพยายาม
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในการฝึกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ โดยกาหนดให้
แต่ละสาขาวิชาพัฒนาแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลความต้องการจาก
สถานประกอบการ โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. สารวจความต้องการการประกอบอาชีพของชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
2. จัดทาพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสถานประกอบการและนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการ
เรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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3. จัดให้มีการทดลองใช้หลักสูตรแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1
2

สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)(4) ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน

3
4
5

ระดับคุณภาพ
พอใช้

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)

ผล
มี


ไม่มี





ค่าคะแนน
3

ครู ผู้ ส อนได้ จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น และ ทุ ก สาขาวิ ช า/
สาขางาน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เปิดสอนในสถานศึกษา
มีการปฏิบัติครบตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษา มีการส่ งเสริมให้ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม จาก
รายวิชาต่างๆ โดยเน้ นผู้เรีย นเป็ นส าคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลอย่าง
หลากหลายให้เหมาะสม และแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน หรือภายใน 1 เดือนแรกหลังเปิดภาคเรียน โดยมี
แผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาการเรียนรู้ แบบสหวิทยาบูรณาการวิชาชีพ เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมอบหมายตารางสอนและคาสั่งมอบหมายหน้าที่การเรียน
การสอนประจาภาคเรียนก่อนปิดภาคเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเอง
3. ครูผู้สอนจัดทาโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน โดยงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาการประเมินแผนการเรียนรู้และรายงานผลการจัดทาแผนการเรียนรู้
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4. ครูผู้สอนเขียนบันทึกหลังการสอน และเตรียมรับการนิเทศตามกาหนดการนิเทศในปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของงานหลักสูตรการเรียนการสอน
5. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาแบบสรุป รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในแบบบันทึก
หลังการสอน และการนิเทศการสอน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการประเมินในลาดับถัดไป
ความพยายาม
ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัด
กิจกรรม ใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยมีลาดับการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ
2. มีรายงานการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. มีการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ครูผู้สอนได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
1. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือวิทยาลัยฯ มีหลักฐานและร่องรอย
ในด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียนและในทุกปี
การศึกษาเพื่อ เป็นการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาและอุปสรรคในด้าน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนางาน
2. ด้านครูผู้สอน มีหลักฐานและร่องรอยในการเก็บรวบรวมข้อมูลขอผู้เรียนในงานด้านการ
สอนกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตลอดจนใช้ประกอบการทาผลงานหรือพัฒนางานในด้านการจัดการเรียนการสอน
ของตน
3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน
และมีความสาคัญต่อการพัฒนางานด้านการสอน คือเป็นทั้งผู้ให้หรือป้อนข้อมูล (input)
และเป็นผลผลิต (output) ดังนั้นการพัฒนางานในด้านนี้ถ้าข้อมูลที่ได้มาและผลผลิตที่
ออกไปมีความ สอดคล้องเหมาะสมและผ่านกระบวน(การเรียนการสอน)ที่ถูกต้องเหมาะสม
ก็ย่ อมทาให้ ผู้ เ รี ย นที่ ออกสู่ ส ถานประกอบการเป็ นผู้ มีค วามรู้ค วามสามารถตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

ผล

36
มี
1
2
3
4
5

ไม่มี

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) 50 – 59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) 60 – 69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) 70 – 79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
70.08
สถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4

ค่าคะแนน
4

ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดทาและจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเข้า
ไปในรายวิชาต่างๆ โดยมีครูผู้สอน จานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อยละ 70.08 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการกาหนดแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้ ครูส ามารถจัดการเรียน การสอนอย่างมี
คุณภาพ ในด้านต่างๆ โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มีการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม การวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การนิเทศครูผู้สอนจาก ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา และดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนของครู ทุกภาคเรียนและนาผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน
ตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนรับทราบแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานตามเอกสารที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนได้มอบหมายให้ทาในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
2. ครูผู้สอนจัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กาหนด โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดทา
สรุปเป็นหลักฐานการจัดส่งและรวบรวมข้อมูลของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดพบในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
ความพยายาม
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สถานศึ ก ษา โดยงานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนได้ จั ด ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นการสอน
โดยเน้ นให้ผู้เรียน เรียนเป็นเรื่ อง เป็ นชิ้นงาน เป็นโครงการ โดยบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาพร้อมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอั นพึง
ประสงค์ ในทุกรายวิชา ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด มอบหมายงานให้ครูผู้สอนในการจัดทาและเขียนรายงานเอกสาร
ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บันทึกหลังการสอน โครงการแผนธุรกิจ บันทึกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยให้บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนเป็นเรื่องเป็นชิ้นงาน
เป็นโครงการ
2. ครูผู้สอนจัดทาและเขียนรายงานเอกสาร และจัดส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเก็บ
รวบรวมเป็นเอกสารข้อมูล เพื่อดาเนินงานในด้านการนิเทศในลาดับถัดไป
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดเก็บรวบรวมเอกสารและตรวจสอบการดาเนินงาน
เป็นระยะ
4. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดสรุปและรวบรวมเพื่อเป็นร่องรอยและหลักฐานทุกภาค
เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถระอา
ชีพ และบู ร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่านิยมและคุ ณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน

หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

2

สถานศึกษาดาเนิ น การให้ ครู แต่ล ะคนใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่
ละคนทาบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่
สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

3
4

5

ผล
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
82.00
ผล
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
82.00
80.00
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ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

จากการการดาเนิ นงานตามแผนงานของครูผู้ ส อนในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ ส อนได้จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติ
จริง มีการใช้สื่อใน การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การวัดผลและประเมินผล
อย่างหลากหลาย จัดทาบันทึกหลังการสอนทุกคน ทุกรายวิชา และนาผลจากการนิเทศการเรียนการสอนไป
จัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนคนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียน ซึ่งสถานศึกษามีการปฏิบัติ
ครบตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ มีการ
กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียน การสอน
มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
ความพยายาม
สถานศึกษาให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา วัดผลประเมินผล
ตามหน่วยการเรียนรู้ในแผนการเรียน มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งได้นาผลจากการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนไปพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนต่อๆ ไปโดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลรายวิชาของครูผู้สอน
2. แผนการสอนของครูผู้สอน
3. บันทึกหลังการสอน
4. งานวิจัยที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ

2
3
4

ผล
มี

ไม่มี
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5

ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ



ค่าคะแนน
4

จากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครูทุกคน ทุกรายวิชาได้ จึ งแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียนวัดผลประเมินผลตามหน่วยการเรียนรู้ใน
แผน การเรียน มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
การเรี ยน รวมทั้งได้น าผลจากการประเมินการเรียนของผู้ เรียนไปพัฒ นา ซึ่งสถานศึกษามีปฏิบัติครบตาม
ประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก
สถานศึกษา มีเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพ
โดยผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะอาชีพตรงตามสาขาวิชาและความต้องการของ สถานประกอบการ ความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อนาศักยภาพ
ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรและองค์ความรู้ของสถานประกอบการมาพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน จึงได้
มีการดาเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดาเนินการจัดอาชีวศึกษา
การฝึกงานและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทั้งทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้เรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งมีการเชื่อมโยงและประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง ในสถานประกอบ
การการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงานของนักศึกษา โดยดาเนินการไปตามข้อตกลงที่มีความยืดหยุ่น
มีการประสานประโยชน์ การสร้างทักษะ การสร้างองค์ความรู้และการสร้างนิสัยในการทางาน แก่ผู้เรียนการ
สร้างรายได้ในระหว่างเรียนส่งผลดีต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ความพยายาม
สถานศึกษา มีการดาเนินงานโดยมอบหมายให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานความร่วมมือ และ
แผนกวิชา ทาหน้าที่ในการจัดระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและการฝึกงาน
ของนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
มีการดาเนินงานดังนี้

40
1. การประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีฝ่าย
วิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
2. โครงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานความร่วมมือ และแผนกวิชา เป็นผู้รับผิดชอบ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
4. การจัดทาคู่มือคู่มือการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของผู้เรียน โดยมีฝ่าย
วิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแผนกวิชา เป็นผู้รับผิดชอบ
5. แผนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้เรียน โดยมีงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และแผนกวิชา เป็นผู้รับผิดชอบ
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ และแจกคู่มือการฝึกงานหรือ
ฝึกประสบการณ์
7. มีการนิเทศการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน และประชุม เยี่ยมเยียนสถานประกอบการ
เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา นอกจากนี้ได้ทาการศึกษา
ความพร้อมและศักยภาพของสถานประกอบการใหม่ เพื่อเลือกสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มาร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ให้มีเพียงพอกับจานวน
ผู้เรียน และเป็นสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
8. โดยได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใหม่
9. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการและจัดให้มี
การสัมมนาผู้เรียนหลังจากการฝึกงานเสร็จโดยเชิญสถานประกอบการร่วม ในการดาเนินการเพื่อนาผลที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไข
ผลสัมฤทธิ์
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล
มี





ค่าคะแนน
5

ไม่มี
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สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานประกอบการในการฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก
ประสบการณ์ของผู้เรียน โดยมีการปฏิบัติครบตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

2.1. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.2.ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

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

ผลสัมฤทธิข์ อง
การดาเนินงาน

ค่าคะแนน

ผล
การประเมิน

ปฏิบัติ (1) – (3)

3

พอใช้

4

ดี

4

ดี

4

ดี

5

ดีมาก

4

ดี

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ปฏิบัติ 1 และมี
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
ผลตาม 4
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
2.3. ระดับคุณภาพในการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
เรียนการสอนรายวิชา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
4 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
2.4. ระดับคุณภาพในการวัดและ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ประเมินผล การจัดการเรียนการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 4 ข้อ
สอนรายวิชา
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
2.5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
5 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

(หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริ ห ารจั ด การอาชีว ศึกษาโดยใช้ส ถานศึ กษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึก ษาหรื อวิท ยาลั ย
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นามีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ว่าด้วยกาหนดจานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการ
ดารงตาแหน่งและตาแหน่ง เพื่อให้คณะกรรมการวิทยาลัยรับทราบภาระหน้าที่ ข้อมูลของสถานศึกษาและ
นาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้วางแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย
และมีการกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ความพยายาม
สถานศึกษาดาเนิ นการตามแผนงานที่ว างไว้ภ ายใต้กรอบหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลั ย ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ว่าด้ว ยกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ การสรรหา การเลื อก
ประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการดารงตาแหน่งและตาแหน่ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัย และดาเนินการจัดประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ครบถ้ว นตามที่ก ฎหมายก าหนด ให้ คณะกรรมการวิทยาลั ยกากั บติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา และสถานศึกษาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลั ย
ภายใต้กรอบการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ที่
1
2
3

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผล
มี




ไม่มี
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4

5

สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

4.05



ค่าคะแนน
5

จากการดาเนินงานของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยทาให้สถานศึกษามีผล
การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ครบตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ส อดคล้ องกั บ เป้ า หมายและนโยบายการจั ด การศึก ษาตามนโยบายและภารกิจ ของสถานศึก ษา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา เพื่ อ ให้ การดาเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมเป็น ไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยเล็งเห็นความสาคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคาสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้บุคลากรได้
ปฏิบัติตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ มีการประชุมคณะกรรมการภายในและภายนอกวิทยาลัย มีการ
จั ด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง ร่ ว มวางแผนการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา ปี 2555-2557 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา เห็นควรให้มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ในการกาหนด แผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
2. จัดให้มีคณะทางานเพื่อบริหารแผนโดยคณะทางานมีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและกาหนดแผนงาน/
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีของสถานศึกษาเพื่อให้ทิศทางการดาเนินงานต่างๆเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
3. จัดให้มีคณะทางานเพื่อติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานตามคาสั่งและมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ มีการประชุมหัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกวิชา ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิทยาลัย และ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปี

45
ความพยายาม
สถานศึกษาจัดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้มี
ความสอดคล้องกัน โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน มีการประชุมครู บุคลากรภายในวิทยาลัย
และคณะกรรมการวิทยาลัย มี แผนงานติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีการระดมความคิดในการ
กาหนดแผนร่วมกับชุมชนผู้ปกครองโดยมุ่งประโยชน์ที่ผู้เรียนและชุมชนเป็นสาคัญ โดย
1. ผู้บริหารครูบุคลากรชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาปณิธานและพันธกิจการดาเนินงานของสถานศึกษา
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญาปณิธานและพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด

ผลสัมฤทธิ์
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

2

3
4
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) (5)

ผล
มี






ค่าคะแนน
5

ไม่มี
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ผลจากการจัดทาแผนการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาดาเนินการตามแผนการบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการปฏิบัติครบตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารในปี ที่ ผ่ า นมาและเล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
จั ด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติง าน รวมทั้ ง ร่ ว มวางแผนการปฏิ บั ติง านให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
สถานศึกษาปี 2555-2557 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 ทั้งนี้เพื่อนามาใช้พัฒนาสถานศึกษาและมีการ
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเป็นผู้นา บริหารสถานศึกษา
ด้ว ยหลั ก ธรรมภิบ าล โดยยึ ดหลั ก การมีส่ ว นร่ว มของประชาคมอาชีว ศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็ น
แบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวิทยาลัยมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ อัตลักษณ์ของผู้เรียน
ความพยายาม
ผู้บ ริ ห ารได้มอบหมายงานให้ กับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ทาให้ การบริ หารงานบุคคลมีระบบระเบียบชัดเจน มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษาอยู่
ตลอดเวลา พัฒนาความสามารถทางวิชาการทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารจัดการที่เน้น
การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ว มและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันสมัย มีการ
กระจายอานาจหน้าที่อย่างทั่วถึงและสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเต็มที่ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาได้เต็มที่แสดงถึงการมี
จุดยืน ในการพัฒนาสถานศึกษาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งการบริหารงานต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบตลอดเวลา ระดมความคิดในการกาหนดแผนร่วมกับ
ชุมชนผู้ปกครองโดยมุ่งประโยชน์ที่ผู้เรียนและชุมชนเป็นสาคัญสามารถประสานความสัมพันธ์กับบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัยและองค์กรอื่นได้เป็นอย่างดี โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องอัตลักษณ์ของผู้ เรียนและเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผล
มี

ไม่มี
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1 สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ






ค่าคะแนน
5

การจั ด ระบบบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารมี ผ ลการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้ครบตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษา มีการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา รวมทัง้ มีการพัฒนางานด้านวิชาการควบคู่กันไป เพื่อนามาพัฒนาสถานศึกษา และมีการ
จัดสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเป็นผู้นา มีความเป็น
ประชาธิป ไตย บริ ห ารสถานศึกษาโดยยึ ดหลักการบริห ารแบบมีส่ วนร่ว มของประชาคมอาชีว ศึกษาและมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็ นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาและมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความพยายาม
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในการกาหนดงบประมาณของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4 ปี ซึ่งการบริหารงานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ มีขั้นตอนการทางาน การพัฒนางานและปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบตลอดเวลา
และได้ระดมความคิดเห็นในการกาหนดแผนงานร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง โดยมุ่งประโยชน์ที่นักศึกษาและ
ชุมชนเป็นสาคัญ สามารถประสานความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งในสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการที่
ปรึกษา และองค์กรอื่นทั่วไป มีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับพัฒนา
ความสามารถด้านวิชาการมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด อันจะนามาสู่
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่งานให้กับบุคลากรทุกคน เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความสามารถในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มที่ มีการประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน
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ประชุ ม ผู้ ป กครองและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และจั ด ประชุ ม คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1
ครั้ง อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์
ที่
1
2
3
4

5

ประเด็นการพิจารณา

ผล
มี

ไม่มี

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ประชุ ม ผู้ ป กครอง ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
1 ครั้ง
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไป

ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึ กษามี การประเมิน ผลการบริห ารงาน และภาวะผู้ นาของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.20
3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

สถานศึกษา มีระบบการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการมี
ส่วนร่ว มของบุ คลากรทุกฝ่ ายในการพัฒ นาสถานศึกษา ทาให้ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติครบตามประเด็น
พิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้จัดทาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาซึ่งครอบคลุม ข้อมูล 9 ด้าน คือข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
โดยข้อมูลครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน เพื่อการจัดการความรู้และเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
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ความพยายาม
สถานศึ ก ษาน าข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องสถานศึ ก ษา คื อ
WWW.KLAENGVEC.AC.TH ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบรู้ความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและบริการข้อมูลได้ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ดังนี้
1. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน
2. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ที่
1

2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล
มี

ไม่มี





4.90
ค่าคะแนน
5

สถานศึกษามีผลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา โดยพิจารณาตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ครบตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้น
ผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม

50
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานของสถานศึ กษา วิ สั ย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ
ยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานขององค์การนั กศึกษาวิท ยาลั ยการอาชีพ แกลง และเป็นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ ม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี
(3D) ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) และส่งเสริมด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ให้กับนักศึกษา
โดยการดาเนินการของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานครูที่ปรึกษา แผนกวิชา ครูผู้สอน ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีกิจนิสัยในการทางาน เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยได้ จาทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยที่ชัดเจน และสามารถนาไปประกอบการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงาน โดยกาหนดความเสี่ยงที่สาคัญไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยดาเนินโครงการ
และกิจกรรมดังนี้
1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
2. โครงการตรวจสารเสพติด
3. โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รักและการคัดกรองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
4. โครงการวันไหว้ครู
5. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ทั้งนี้ในการดาเนินงานทุกโครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการทางานโดยใช้วงจรคุณภาพ
PDCA เป็นกระบวนการสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึก ษามี การวิเ คราะห์ และจั ด ทาแผนงาน โครงการบริ ห าร ความเสี่ ย ง
ที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้าน
สิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง

ผล
มี ไม่มี
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2
3
4
5

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) (5)




5 ด้าน

ค่าคะแนน
5

จากการดาเนิ น งาน ตามแผนบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงและโครงการต่างๆเพื่อลดความเสี่ ยงของ
สถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาสามารถมีความเสี่ยงลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 1 ด้าน และปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณาทั้ง 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก
สถานศึกษาเห็นความสาคัญในบทบาทของครูที่ปรึกษาที่มีผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต และการเรียนการ
สอนของผู้เรียน ทั้งนี้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ใกล้ชิด มีข้อมูลและเข้าถึงพฤติกรรมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพ และมนุษย์
สัมพันธ์ โดยสถานศึกษามีการจัดทาโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเยี่ยมบ้าน
ศิษย์รัก การคัดกรองนักเรียน นักศึกษา การจัดทาข้อมูลที่พักอาศัยของนั กเรียน นักศึกษาเพื่อติดตามและดูแล
ผู้เรียน และโครงการตรวจสุขภาพผู้เรียน
ดังนั้น จึงจัดให้มีครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี และมีแผนการดาเนินงานดังนี้
1. การมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา
2. การจัดกิจกรรมชั่วโมงโฮมรูมทุกสัปดาห์
3. การจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนการจัดทาโครงการต่างๆ และแต่งตั้งครูที่ปรึกษาไว้คอยให้คาปรึกษา
แนะนาแนวทางการศึกษา และการดารงชีวิตที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้เรียน ครู และเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้เรียน
และดาเนินโครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เพื่อร่วมกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และมี
การส่ งเสริ มสนั บสนุ นการศึกษาแก่ผู้ เรี ย นเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการ
ดาเนิ น งานจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและผู้ เ กี่ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลภายนอกสถานศึ ก ษาและน ามาปรั บปรุ ง การ
ดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1
2

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

ผล
มี



ไม่มี
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3
4
5

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ


38.00

ค่าคะแนน
5

ผลจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาได้จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน
มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนมีปัญญาเลิศ ซึ่งสถานศึกษาสามารถปฏิบัติครบตาม
ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

ความตระหนัก
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดแต่งภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนจึงมีความตระหนักในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาและผู้ เรียน เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และมี
การประเมินผลโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
สถานศึกษาดูแลระบบความปลอดภัยของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรภายในอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมให้
ปลอดโปร่ งไม่มีมุมอับ ที่ล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัย อบรมให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจของปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาและผู้เรียน

53
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1

2
3

4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล
มี

ไม่มี




4.74

ค่าคะแนน
5

สถานศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และ
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาทั้ง 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยการ จัดทาโครงการไว้ในแผนงานปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2555 เพื่อเป็ น แนวทางในการบริห ารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยมี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้ทันสมัย และโครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีการศึกษา 2555 ทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้ได้อย่างเหมาะสม
ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2555 โดยจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัย เพียงพอ ดาเนินการซ่อมครุภัณฑ์ ประจาปีการศึกษา 2555
ทาให้เกิดประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

ผล
มี


ไม่มี
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2
3
4
5

คอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึก ษามีก ารประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อการจั ดหา การใช้วั ส ดุ อุ ปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ



4.25


ค่าคะแนน
5

สถานศึกษามีผลการดาเนิ น งานในการจัดให้ มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนที่มีอยู่ในสาขาวิช า/
สาขางาน ทั้ง 4 แผนกวิชา และผลการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2555 โดยเฉลี่ย 4.25 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และการดาเนินงาน
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา
ทั้ง 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยส่งเสริมและเห็นความสาคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ
ด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้งาน
บุคลากรจัดทาแผนปฏิบัติงานและจัดทาโครงการฝึกอบรม ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี และจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละแผนกวิชาได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูน ความรู้ ในสาขาวิชาชีพ ในการศึกษาต่อ การสร้างสรรค์การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในวิชาชีพ และส่ งเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอันจะส่งผลให้การทางานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างสูงสุด
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจัดทาโครงการอบรมภายในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ดังนี้
1. โครงการพัฒนางานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนสอน
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1

2

3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุ น การศึ ก ษา ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษา
อื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิช าการหรือวิช าชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ผล
มี

ไม่มี









ค่าคะแนน
4

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ในการศึกษาต่อ การสร้างสรรค์การวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา
4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารราชการและ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณในการซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เพียงพอและมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน มีการทางานที่เป็นระบบในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
ความพยายาม
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และประชุม คณะกรรมการเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหมวดต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
2. ผู้มีความต้องการใช้ เสนอความต้องการใช้วัสดุฝึ กอุปกรณ์ และสื่ อส าหรับ การเรียนการสอน
การบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ จั ด แสดงโครงการนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ง านสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย
การดาเนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก จัดทา สผ.1 หรือรายงานขอซื้อขอจ้าง นาเสนอผ่านงานวางแผนและงบประมาณเพื่อบันทึก
ยอดขอใช้ แล้วนาเสนอรองผู้อานวยการและ งานที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารให้งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากการขอใช้วัสดุไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายการดาเนินการโครงการต่างๆ ตามประเภทเงิน
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1

2

3

ประเด็นการพิจารณา

งบดาเนินการ

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การจั ดการเรียนการสอนไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อย
8,142,302.75
ละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ

หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

4

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรืองานวิ จัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

งบดาเนินการ

งบที่จัดสรร

ร้อยละ

822,810.52

10.11

513,357.34 62.39

260,866.61

งบที่จัดสรร
124,710.00

3.20

ร้อยละ
1.53
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5

สถานศึ ก ษามี รายจ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

รวม
ระดับคุณภาพ
พอใช้

141,582.35

8,142,302.75
เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

1.74

1,863,326.82
ค่าคะแนน
3

สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามารถตรวจสอบได้ โดยการรายงานผลการดาเนินงานทุกครั้ง
และการรายงานประจาปีเป็นไตรมาสยังหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นปัจจุบัน งบดาเนินงานทั้งหมด 8,142,302.75
บาท โดยผลการดาเนินงานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ พอใช้
ตั วบ่งชี้ ที่ 3.12 ระดับ คุณภาพในการพัฒ นาทรัพยากรในการจั ดการอาชีว ศึก ษากับเครือข่า ย ทั้ง ในและ
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป้าหมายการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสมรรถนะอาชีพ คุณธรรมและความพร้อมในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคคล งบประมาณ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การศึ ก ษาและความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ฝึกปฏิบัติงานจริงของผู้เรียน
ความพยายาม
งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา
2. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคคล งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐ
โดยขออนุมัติโครงการ ขออนุญาตดาเนินโครงการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา 2555 และ
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จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดหาสถาน
ประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ฝึกประสบการวิชาชีพ จานวน 35 แห่ง และมีการระดม
ทรัพยากร ด้านงบประมาณ โดยได้บริจาคทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผลสัมฤทธิ์
ผล

หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
สถานศึ ก ษามี ส าขางานที่ มี ก ารจั ด หาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

2

3
4
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

มี

ไม่มี







ค่าคะแนน
5

จากการระดมทรัพยากรต่างๆจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ประจาปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
3.1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

3.2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
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- พอใช้ ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ข้อ 1,2
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ข้อ 1
3.3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา - ดีมาก ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,4,5
- ดี ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,4,
ตามอัตลักษณ์
- พอใช้ ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ข้อ 1,2
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ข้อ 1
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
3.4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
3.5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
3.6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง - ดีมาก ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,4,5
- ดี ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,4,
- พอใช้ ปฏิบัติ ข้อ 1,2,3,
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ข้อ 1,2
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ข้อ 1

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 3 ข้อ

พอใช้

3.7. ระดับคุณภาพในการดูและผู้เรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
3.8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้อง
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
3.9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้องคอมพิวเตอร์
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
3.10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
บุคลากรทางการศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
3.11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
และงบประมาณ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
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3.12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ

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

ปฏิบัติ 5 ข้อ

4.75
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องการพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการดูและผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้องคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ดีมาก
ดี
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามุ่งเน้นบริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็น
การสนองวิสัยทัศน์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล จึงได้จัดทา
แผนงานโครงการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มี
ปัญหาความยากจนขาดแคลนรายได้ บริการประชาชนในช่วงเทศกาล บริการวิชาชีพระยะสั้นต่างๆ และ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 จนทาให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ประชาชนผู้มีปัญหาความยากจนขาดแคลนรายได้ สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ขยายโอกาสในการสร้างรายได้ ลดอุบัติเหตุให้กับประชาชน บริการวิชาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพให้
เป็นชุมชนสังคมที่เข้มแข็งยั่งยื น โดยมีทั้งการบริการวิชาชีพฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
อาชีพระยะสั้น การจัดกิจกรรมโครงการที่ให้บริการและคาแนะนาในการบารุงรักษา แต่ละโครงการการบริการ
วิชาชีพของชุมชน ได้มีการประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน สรุปโครงการ
เป็น PDCA โดยได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมดังนี้
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เทศบาลตาบลปากน้าประแส อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เทศบาลตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
3. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน”
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
4. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน”
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕
5. โครงการออกหน่วยบริการอาเภอแกลง..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
6. โครงการออกหน่วยบริการอาเภอแกลง..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตาบลสองสลึง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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7. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ กิจกรรม”สัปดาห์วิชาการและโลกอาชีพ”
ณ ลานน้าพุ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
8. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้าน
สองสลึง หมู่ที่ 1 ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง
9. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ โครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตการศึกษาเขต 2 จังหวัดระยอง
10. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ร่วมกับออกหน่วยบริการอาเภอแกลง........
ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
11. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ร่วมกับออกหน่วยบริการอาเภอแกลง.........
ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
12. โครงการการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านนา
ตาบลบ้านนา อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
กิจกรรม ต่อปี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51- 5.00

2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล
มี

ไม่มี



ร้อยละ
80
ร้อยละ
72.65
ค่าเฉลี่ย
4.58
ค่าคะแนน
5

วิทยาลัยมีแผนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพฯ จานวน 3 โครงการ ( 6 ครั้ง)
2. โครงการที่ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อหน่วยงานหรือองค์การ จานวน 2 โครงการ
( 3 ครั้ง)
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3. โครงการที่ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถานศึกษา จานวน 1 โครงการ (3 ครั้ง)
และจากการดาเนินโครงการผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.58 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่ วนร่ว มของทุ กฝ่าย ครบ 5 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

5

ดีมาก

- ดีมาก ปฏิบัติ 5ข้อ

- ดี ปฏิบัติ 4ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
ความตระหนัก
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สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ สามารถเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ ลงสู่ชุมชน
สังคม นักศึกษาทุกสาขาวิชา/สาขางาน จัดทาแผนงานโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน โดยดาเนินการตามกระบวนการทางานวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้
1. โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2. โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555
3. โครงการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ส่งผลให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการวิจัย
ความพยายาม
สถานศึกษา ดาเนินโครงการตามแผนงานและให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการ ส่งเสริม
การทาวิจัย รวมทั้งกาหนดให้มีวิชาโครงการสาหรับผู้เรียน ปวช. 3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ทุกแผนกวิชาจัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพ การสนับสนุนท้องถิ่น และมีการจัดเผยแพร่ไปยังชุมชน ท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์

คิดเป็นร้อยละ

ชาติ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

82
82

ภาค

82
82

จังหวัด

ปวช.
รวม

สถานศึกษา

จานวน
ระดับ นักเรียน
ทั้งหมด
ทั้งหมด

จานวนชิ้นงาน
ผ่านการประกวดระดับ
ได้รับรางวัล / ใช้ประโยชน์

5
5

5
5

2
2

0
0

5
5

2
2

2
2

0
0

ผ่านการประกวด = 12 ชิ้น
ร้อยละ 14.63

จานวนชิ้นงาน
ที่ได้รับ
การเผยแพร่
9
9
เผยแพร่
= 9 ชิ้น
ร้อยละ 10.98

ได้รับรางวัล = 9 ชิ้น
ร้อยละ 10.98

ผู้เรียนจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสาขาวิชา/สาขางาน ดังนี้
ระดับ ปวช. มีจานวน 27 เรื่อง ดังนี้
 สาขางานยานยนต์
จานวน 12 เรื่อง
 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน 3 เรื่อง
 สาขางานการบัญชี
จานวน 4 เรื่อง
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 8 เรื่อง
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด

ผล
มี


ไม่
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2

3

4
5

จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทา
โครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย โดยมีจ านวนผลงาน

ทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น
ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
ร้อยละ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
55
สถานศึกษา
สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย ร้อยละ
กว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
26
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
18
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยเป็นประโยชน์ตลอดจนมีการเผยแพร่
สามารถปฏิบัติได้ครบตามประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก
ตามพระราชบั ญ ญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พุท ธศั ก ราช 2542 แก้ไ ขเพิ่ มเติม พุ ท ธศั กราช 2545
ได้กาหนดให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24 (5)) ให้ครูทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 30) และให้มีการวิจัยและพัฒนา
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้างสรรค์ พัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมความรู้ ด้านการวิจัยครู สู่การแก้ปัญหาด้านการสอน รวมทั้ง การนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่สังคม
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดอบรมการทางานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครูผู้สอนเพื่อให้มี
ความรู้ด้านวิจัย เพื่อพัฒนา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการนาองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยดาเนินการตาม
กระบวนการทางานวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
1. โครงการพัฒนางานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนสอน
ส่งผลให้คณะครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
ผลงานทางวิชาการ มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมีการดาเนินการตาม
กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย การวางแผนวิจัย (Planning) ปฏิบัติตามแผน (Acting) เก็บรวมรวมข้อมูล
(Observing) และสะท้อนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสังเกต (Reflecting) โดยครอบคลุมกระบวนการ ดังนี้
1. การสารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะห์ และสรุปผล การวิจัย
6. การเขียนรายงานการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์
รายการ
จานวน จานวน คิดเป็น
ครู
งานวิจัย ร้อยละ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ภาคเรียน 1/2555
ภาคเรียน 2/2555
รวม 2 ภาคเรียน
หัวข้อ
1
2
3
4

36
37
73

36
37
73

100
100
100

ประเด็นการพิจารณา

ชิ้นงาน
ที่จัด
ประกวด
-

ชิ้นงาน

คิดเป็น
คิดเป็น
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การ
ร้อยละ
ร้อยละ
เผยแพร่
-

36
37
73

100
100
100
ผล

มี

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัย
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ร้อยละ
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์
100
ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย ร้อยละ
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
100

ไม่มี
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สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ



ค่าคะแนน
4

ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยเป็นประโยชน์ตลอดจนมีการเผยแพร่
สามารถปฏิบัติได้ครบตามประเด็น 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
5.2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5ข้อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
งานวิจัยของครู
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดาเนินงาน
ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

4.50
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
(หมายเหตุชี้แจง :สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ดี

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก และการเสริ ม สร้ า งการเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้มีการเรียนสอนแบบ
บูรณาการ นอกจากด้านวิชาการ พร้ อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนให้มี การสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านอื่นๆ ให้แก่ผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอน ในรายวิชา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
ผู้ เ รี ย นในด้ า นปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการ
วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินแผนการจัดทาโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้านการปลูกฝัง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. โครงการวันแม่แห่งชาติ
2. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
3. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
4. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
5. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนทั้งหมดและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งภายหลังการดาเนินโครงการ
ได้มีการประเมินการดาเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกสถานศึกษาแล้วนามา
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
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ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1

2

3

4

5

ประเด็นการพิจารณา

ผล
มี

ไม่มี

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการ
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรมการ
ปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การ

ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น

พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม
การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข

ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้าน ผลการ
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ ประเมิน
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น ประมุ ข ทะนุบารุง ศาสนา 4.45
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

จากการดาเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
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ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จานวน 5 โครงการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม บุ คลิ กภาพ และมนุษยสั มพัน ธ์ มุ่งเน้นให้ ครูผู้ ส อนได้มีการเรียนสอน แบบบูรณาการ นอกจากด้าน
วิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนให้มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่นๆ ให้ แก่ผู้เรียน
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านการปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนการจัดทาโครงการ เพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้าน
การปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย โครงการปลู ก ป่ า ชายเลน โครงการวั น แม่
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนทั้งหมดและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งภายหลังการดาเนินโครงการ ได้มีการ
ประเมินผลการดาเนิ นงาน จากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกสถานศึก ษาและนามา
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ผล
มี

ไม่มี

2
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผล
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
4.62
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

1
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ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

จากการดาเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์
มุ่งเน้ น ให้ ค รู ผู้ ส อนได้มี การเรี ย นการสอนแบบบู รณาการ พร้อมทั้ง ส่ งเสริ มให้ ผู้ ส อนมี การสอดแทรกด้า น
คุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่นๆ ให้แก่ผู้เรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการกีฬาสี โครงการปฐมนิเทศนักศึ กษาใหม่ โครงการพัฒนาจิต
เป็นต้น
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการตามแผนการจัดทาโครงการ เพื่อการส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีการพัฒ นาการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย โครงการกีฬาสี โครงการพัฒนาจิต โครงการเดินทางไกล
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาดูงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ทั้งหมดและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งภายหลังการดาเนินโครงการ ได้มีการประเมินผลการ
ดาเนิ น งานจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลภายนอกสถานศึ กษาแล้ ว นามาปรั บปรุ ง การ
ดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ

2
3
4

ผล/มี/ไม่มี
มี
ไม่มี
5
กิจกรรม
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5

ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4.51

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

จากการดาเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
จานวน 5 โครงการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญและดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและพัฒนา
ดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม และภู มิ ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาและการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โรงฝึกงาน ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ งานอาคารสถานทีไ่ ด้ดาเนินการสารวจความต้องการของผู้ปกครอง
ครู นักเรียน นักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการงานอาคารสถานที่ แล้วนาผลการสารวจไปจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนา โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน โดยครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม โครงการ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ

2

ผล
มี



ไม่มี
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3
4

5

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ





4.76

ค่าคะแนน
5

จากการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
6.1. ระดับคุณภาพในการปลูกจิต
สานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ

6.4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดาเนินงาน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

4.75

ดี
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(หมายเหตุชี้แจง :สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนิน งานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และนา
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่ว มคิด ร่วมปฏิบัติและร่ว ม
รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งพบว่าการวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาและเสนอขอความ
เห็นชอบจากกรรมการวิทยาลัยเพื่อให้เกิดกลไกในการดาเนินงานและระบบการติ ดตามตรวจสอบการพัฒนา
ควบคู่กับระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยนทั้งการเรียนการสอน
การบริหารและการปฏิบัติอื่นๆ และมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
นาผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ความพยายาม
สถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาและจัด ทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบ และจั ดให้มีการรายงานประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ผล
มี


ไม่มี
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2
3

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

4
5

สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) (5)



ผล
มี


ไม่มี


ค่าคะแนน
5

จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนสามารถจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถานศึกษา ประจาปี 2555 และสามารถดาเนินการได้ครบตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ความตระหนัก
สถานศึ กษาได้กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อด าเนิ น การประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยได้จัดทาโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้า นการประกันคุณภาพ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการออกแบบและดาเนินการโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ผลดาเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก สถานศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดทาปฏิทิน/คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
3. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
4. จั ดทา/แจกมาตรฐานการศึ กษา พ.ศ. 2555 เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ตามประเด็ น
พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้
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5. นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการตัดสินตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

2

3

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน






ยกเว้น




















ผลการตัดสินตามเกณฑ์

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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4
5

4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

6

7
รวม

ระดับคุณภาพ
พอใช้









22

6

3

-

เกณฑ์ที่ได้
18 – 23 ตัวบ่งชี้

2

ค่าคะแนน
3

จากการวางแผนและดาเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ โดยมีจานวน ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 22 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดั บ คุ ณ ภาพในระบบการ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
ประกันคุณภาพภายใน

- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการดาเนินงาน - ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- ดี 24-33 ตัวบ่งชี้
พ.ศ. 2555
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการดาเนินงาน
ปฏิบัติ (1) – (5)

ดีมาก

22 ตัวบ่งชี้

พอใช้

4.00
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประมาตรฐานที่ 7 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ดี
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มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมี
ส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และเสนอ

79
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
2555 เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีปัญหาความยากจนขาดแคลนรายได้ บริการ
วิชาชีพระยะสั้นต่างๆ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 ได้มีการประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินโครงการ โดยได้จัดทาโครงการตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นแกน
ประถมและมัธยม หลักสูตร 108 อาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้ น ของสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชนสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

2

หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

3

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปี
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจาปี

4
5

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)

ผล/มี/ไม่มี
มี
ไม่มี



ผล/มี/ไม่มี
มี
ไม่มี



ค่าคะแนน
4

สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ชุมชน สถาน
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ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
ประจาปี 2555 ผลปรากฏว่าได้เปิดหลักสูตรระยะสั้น ดังต่อไปนี้ ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากะแสสลับ
อิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น ช่างจักรยานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคา การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก ซึ่งมีการปฏิบัติครบตามประเด็น
การพิจารณา 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในรายวิ ช าทั้ ง ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรมและประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม ปรั บ ปรุ ง แผนการเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น โดยดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
สถานศึกษาสารวจความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องการให้
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรอื่นๆ ในการพัฒนา
หลักสูตร นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึ กปฏิบัติ
จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ กาหนดให้ครูจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจาปี โดยมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ
(1) -(4) ไม่เกิน 2 ปีไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางาน
ทีฝ่ ึกอบรม

ผล
มี


ไม่มี
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ระดับคุณภาพ
พอใช้

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)

ค่าคะแนน
3

สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น จานวน 6 รายวิชา และมีแผนการเรียนที่มี
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เปิดสอนในสถานศึกษา จานวน 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึง่
มีการปฏิบัติครบตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษา มี การส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ส อนหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ นจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้ น
สมรรถนะอาชีพและแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัด
ประเมินผลอย่างหลากหลายให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ความพยายาม
สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและแบบ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรม ใช้สื่อการสอน และการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน กาหนดผลการปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. มีการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ50
– 59.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา

2

ผล
มี


ไม่มี
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3

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ60
– 69.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
4 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ70 ร้อยละ
– 79.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดสถานศึกษา
71
5 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ80
ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
ครู ผู้ ส อนมี ก ารเขี ย นแผนการจั ดการเรีย นรู้ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และแบบบู รณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเข้าไปในรายวิชา
ต่าง ๆ รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในปีการศึกษา 2555 จานวน 6 รายวิชา และจัดทาแผนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรม จริยธรรม จานวน 5
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 71.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในการจัดทาตามแผนการเรียนรู้รายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ เ รี ย นมุ่ งเน้ น สมรรถนะอาชีพ และปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง มีก ารติด ตาม ตรวจสอ บ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี 2555 เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีปัญหาความยากจนขาด
แคลนรายได้ บริการวิชาชีพระยะสั้นต่างๆและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 จัดทาตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
และนาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นแกน
มัธยม หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ
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ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น รายวิช าตามแผนการจัด การเรียนรู้ รายวิช าด้ว ย
เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถะอาชี พ และบู ร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกาหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่
มุ่งเน้ น สมรรถนะอาชีพ และบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิช า
ที่จัดการฝึกอบรม

2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ผล
มี

ไม่มี









ค่าคะแนน
4

สถานศึกษามีแผนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2555 ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดทาตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กาหนดและ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดฝึกอบรม ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และนาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้า
รับการผลปรากฏว่าได้ดาเนินจัดทาแผนการเรียนรู้ตามสมรรถนะดังต่อไปนี้
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากะแสสลับ อิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น ช่างจักรยานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศการใช้อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคา การประดิษฐ์ของชาร่วย
และของที่ระลึก ซึ่งมีการปฏิบัติครบตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้น นอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่ว ยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ การตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี 2555 เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ผู้มีปัญหาความยากจนขาดแคลนรายได้ บริการวิชาชีพระยะสั้นต่างๆ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสังคมต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม หลักสูตร
ระยะสั้นวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2
3
หัวข้อ
4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
ปรับปรุง

ผล
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

สถานศึกษาดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้นตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษา
มีแผน โครงการการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ผลปรากฏสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาทั้ง 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก
สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยมีส่ว นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้ครูได้พัฒนาด้าน
วิชาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี 2555
เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีปัญหาความยากจนขาดแคลนรายได้ บริการวิชาชีพ
ระยะสั้นต่างๆ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตา ม
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นนอกเหนื อจากที่ได้รั บจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้ครูได้พัฒนาด้านวิชาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี 2555 ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ครูได้พัฒนาด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผลปรากฏว่าครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ จานวน 10 คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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ความตระหนัก
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
เรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ให้ครูดาเนินการด้านการฝึก อบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา มีการทางานที่เป็นระบบ
ความพยายาม
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนการประจาปีงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ค่าตอบแทนผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
2. จัดทาโครงการวิชาชีพระยะสั้น จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกหรือครูผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าตอบแทนตามโครงการต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 25–9.99 ของงบ
ดาเนินการด้านการแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 30–34.99 ของงบ
ดาเนินการด้านการแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2

3
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5

สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35–39.99 ของงบ
ดาเนินการด้านการแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไปของ
งบดาเนินการด้านการแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับคุณภาพ
ดี

ร้อยละ
39.99

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล 4

ค่าคะแนน
4

สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุฝึก
อุป กรณ์ และสื่ อ ส าหรั บ การเรี ย นการสอน รวมทั้ งค่า ตอบแทนครูผู้ ส อนในการฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิ ช าชี พ
ระยะสั้น การดาเนินการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติการสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนิ น งานการเบิ ก จ่ า ยทุ ก ครั้ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานระยะสั้ น ทั้ ง หมด เป็ น จ านวนเงิ น
368,073.56 งบดาเนินการที่ได้รับจัดสรร เป็นจานวนเงิน 920,381.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.99 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มอบนโยบายให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชา เพื่อเตรียม ความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามโครงสร้างหลักสูตรมีการนิเทศติดตามผลกา ร
จัดการเรียนการสอน มีการนิเทศ และฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ส่งเสริมการผลิตสื่อ และการจัดหาสื่อที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทาให้
ผู้ฝึกอบรมมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความพยายาม
ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการเรียนโดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ มี การเรียน
เป็นเรื่องหรือเป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ ตลอดจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสาขางานนั้น นอกจากนี้
การพัฒนาผู้ฝึกอบรมมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จัดทาเครื่องมือประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการ
เพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้อบรมทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์
ลาดับ
ที่

หลักสูตรระยะสัน้

จานวนผู้เรียน จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
ที่ออก

จานวน
ผู้เรียนที่มี

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

88

1
2
3
4
5
6

วิชาช่างจักรยานยนต์
วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วิชาการประดิษฐ์ของชาร่วยฯ
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม/เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ทั้งหมด
27
20
1,065
81
64
404
1,661

กลางคัน
-

อยู่จริง
27
20
1,065
81
64
404
1,661

เกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

จานวน
27
20
1,065
81
64
404
1,661

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100

ค่าคะแนน
5

ผลจากฝึกอบรมหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้น พบว่ามีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลั ดสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
ที่มีคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป จานวน 1,661 คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 1,661 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ จะส าเร็ จ การศึ ก ษา
โดยวิทยาลัยได้มีนโยบายในเรื่องคุณภาพนักศึกษา คุณที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษา
โดยกาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการและนามาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ความพยายาม
สถานศึกษาดาเนินการจัดทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพอาชีวศึกษา โดยมีการกาหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนั กศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีว ศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการดาเนินการ ตามการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรระยะสัน้
1.วิชาช่างจักรยานยนต์
2.วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3.วิชาการประดิษฐ์ของชาร่วยฯ
4.วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
5.วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
6.วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ระดับคุณภาพ

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
27
20
1,065
81
64
404
1,661

เกณฑ์ที่ได้

จานวนผู้สาเร็จ
27
20
1,065
81
64
404
1,661

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100

ค่าคะแนน

89
ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 1,661 คน สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 1,661 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
.ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และตระหนักถึง คุณภาพของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่ มีต่อการ
นาความรู้ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์
ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ครอบครัว
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนิน การเปิดทาการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพตามแผนพัฒนาการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิช าชีพ ระยะสั้ นตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 โดยเน้นคุณภาพของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของฝึกอบรม เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว และสถานศึกษาได้ทาการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ในการนาความรู้ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในทุกรายวิชาชีพที่ทาการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ
เพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น้าข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
50-59.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
60-69.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา

2

3

ผล
มี


ไม่มี

90

หัวข้อ
4

5

ผล

ประเด็นพิจารณา

มี

ไม่มี

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ
70-79.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 4.33
80 ขึ้ น ไป เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก ร้อยละ
ภาพรวมของสถานศึกษา
86

ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 5
5
จากการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2555 ของสถานศึ กษาโดยการมี ส่ ว นร่ว มของครูและบุ คลากรทุกฝ่ ายในสถานศึก ษา ผู้ เ ข้า ร่ว ม
ฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลปรากฏว่าผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการนาความรู้ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ
86.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทา
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
แผนการบริหารจัดการการ
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน

ตัวบ่งชี้
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

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

เกณฑ์การตัดสิน
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (5)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (4)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (3)

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 3 ข้อ

พอใช้

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

- ปฏิบัติตามประเด็น (1)
มีผล (4)

ดี
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- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (2)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (1)
8.4 ระดับคุณภาพในการ
- ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
8.5 ระดับคุณภาพในการระดม - ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม - ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
- ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
- ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
8.6 ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตร - ร้อยละ 80 ขึ้นไป
วิชาชีพระยะสั้นทีไ่ ด้รับการพัฒนา - ร้อยละ 70 – 79.99
- ร้อยละ 60 - 69.99
- ร้อยละ 50 – 59.99
- ต่ากว่าร้อยละ 50
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหาร - ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (5)
การเงินและงบประมาณ
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (4)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (3)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (2)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (1)
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการ
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มผี ล
- ร้อยละ 70 – 79.99
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
- ร้อยละ 60 - 69.99
- ร้อยละ 50 – 59.99
- ต่ากว่าร้อยละ 50
8.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการ
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
- ร้อยละ 70 – 79.99
แรกเข้า
- ร้อยละ 60 - 69.99
- ร้อยละ 50 – 59.99
- ต่ากว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้
8.10 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนา
ความรู้ความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์

เกณฑ์การตัดสิน
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (5)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (4)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (3)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (2)
- ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผล (1)

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ร้อยละ 70

ดี

ปฏิบัติ 1 มีผล 4

ดี

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 1 มีผล 5

ดีมาก

4.30
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประมาตรฐานที่ 7 ให้ค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8

ดี
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จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
จานวนตัวบ่งชี้
ผลการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ปรับ ปรับปรุง
ประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรุง เร่งด่วน
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
1.ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
5
1
2
พอใช้
อาชีวศึกษา
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1
3
1
ดี
อาชีวศึกษา
3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
10
1
1
ดี
4.ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1
ดีมาก
5.ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
1
1
ดี
หรืองานวิจัย
6.ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
3
1
ดี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1
1
ดี
รวมตัวบ่งชี้
22
6
4
2
ดี
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
4
5
1
ดี
ระยะสั้น
รวมตัวบ่งชี้
4
5
1
ดี
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงลาดับดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
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หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7. ระดับคุณภาพในการดูและผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้อง
คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4.ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5.ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 6.ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงลาดับดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 5.ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6.ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงลาดับดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
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มาตรฐานที่ 3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน เรียงลาดับดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน
ด้านวิชาชีพ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1.จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมระหว่างเรียนในด้านของนวัตกรรม หรือ
โครงงาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มากขึ้น
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น
4.จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขางาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนเขียนแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้น
สมรรถนะและบูรณาการ
2.ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงการทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนาไปแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน อย่างมีระบบ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์ โครงการ หรือนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพและ
ทุกภาคเรียน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริหารทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการ เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษา และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถจากกรฝึกอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1.ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเกชนในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
2.ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(แนวทางการนาเสนอ)
4.3.1 แนวทางการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของผู้เรียนที่มีอายุไม่ครบ
18 ปีบริบูรณ์
4.3.2 การช่วยเหลือจากต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
4.3.3 การช่วยแหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.3.4 เอกสารทางวิชาการเพื่อรองรับ สนับสนุนการศึกษาและการจัดทาผลงานวิจัยของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา

