รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)

ประจาปี การศึกษา 2554

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก
คานา
การประกัน คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา เป็ นการปฏิบตั ิงานตามปกติของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมี
การประเมินตนเองก่อน เพื่อแก้ไขปรับปรุ งจุดบกพร่ องในการปฏิ บตั ิงาน และเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของสถานศึกษา
ไปสู่ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ
รายงานการประเมินตนเองประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ฉบับนี้ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายในแล้ว จึงได้จดั ทารายงานเพื่อเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ต่อไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข
สารบัญ

คานา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ ๒ บทสรุ ปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ตอนที่ ๓ สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๓.๒ สภาพปัจจุบนั ของสถานศึกษา
๓.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๓.๔ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๕ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายของแผนบริ หารความเสี่ ยง
ตอนที่ ๔ การดาเนินงานของสถานศึกษา
๔.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๓ มาตรการป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยง
๔.๔ ระบบโครงสร้างการบริ หาร
๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ ๕ การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๔ การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจยั
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผูน้ าและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพภายใน

หน้ า
ก
ข
๑
๑๐
๓๓
๓๓
๓๕
๓๙
๓๙
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๕
๔๘
๔๙
๕๒
๕๒
๖๗
๘๕
๙๑
๙๔
๙๙
๑๐๔

ตอนที่ ๖ สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๖.๑ สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
๖.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๖.๒.๑ การบริ หารจัดการสถานศึกษา
๖.๒.๒ การพัฒนาผูเ้ รี ยน
๖.๒.๓ การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
๖.๒.๔ การวิจยั และพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจยั
๖.๒.๕ การบริ การทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๖.๒.๖ การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรี ยนรู ้
๖.๒.๗ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖.๒.๘ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
๖.๓ สิ่ งที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาสั่งคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาลัย

๑๐๗
๑๐๗
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

๑

ตอนที่ ๑
บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๓๗ โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทาหน้าที่ผปู ้ ระสานงานจัดตั้งและเป็ นผูอ้ านวยการคนแรก โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็ นที่สาธารณประโยชน์บริ เวณ ตาบลหนอง
โอ่ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุ งพื้นที่จนสาเร็ จ โดยเปิ ด
ทาการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็ นต้นมา
๑.๒ ขนาดและทีต่ ้งั
ปัจจุบนั วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพ้นื ที่ ๕๐ ไร่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๒๕ หมู่ ๑๐ ถนนอู่ทอง-บ้านไร่
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี ๗๒๑๖๐
๑.๓ สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง
สภาพชุมชนโดยรวม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง คือโรงงานน้ าตาลรี ไฟน์ชยั มงคล ซึ่ งห่าง
จากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ๓ กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทาท่อสู บน้ า ในเขตตาบลสวนแตง อาเภออู่ทอง
มีประชากรทั้งสิ้ น ประมาณ ๑๒๐,๐๙๑ คน โดยที่อาเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเมือง
ทิศตะวันตกติดต่ออาเภอบ่อพลอย และอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนื อติดกับอาเภอดอนเจดีย ์ ส่ วนทิศ
ใต้ติดกับอาเภอสองพี่นอ้ ง และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
๑.๔ งบประมาณ
งบประมาณประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยการอาชี พอู่ทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็ น
เงินทั้งสิ้ น ๒๗,๖๘๘,๓๘๖.๔๒ บาท มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของงบประมาณ
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินตอบแทนข้าราชการ
- เงินตอบแทนพนักงานราชการ
รวม

รายรับ
๓,๑๙๐,๒๑๕
๙๙๙,๕๕๘
๑,๗๕๙,๖๓๔
๕,๙๔๙,๔๐๗

รายจ่ าย
๓,๑๙๐,๒๑๕
๙๙๙,๕๕๘
๑,๗๕๙,๖๓๔
๕,๙๔๙,๔๐๗

๒
ประเภทของงบประมาณ
งบดาเนินงาน
- ผลผลิต ปวช.
- ผลผลิต ปวส.
- ผลผลิตระยะสั้น
- โครงการร่ วมด้วยช่วยประชาชน
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าจัดการเรี ยนการสอน
- ค่าหนังสื อ เครื่ องแบบ อุปกรณ์
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- สิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการสารรัก สร้างอาชีพ ครอบครัว
เข้มแข็ง
- เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยนที่ยากจน
รวม
งบลงทุน
- ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม
- ค่ าเสื่ อมราคา
รายได้ สถานศึกษาของรัฐ
รวมทั้งสิ้น

รายรับ

รายจ่ าย

๒,๑๔๑,๑๐๐
๗๓๖,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑๑๔,๗๐๐
๓๐๕,๕๐๐
๕,๑๙๗,๓๐๐

๒,๑๔๑,๑๐๐
๗๓๖,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑๑๔,๗๐๐
๓๐๕,๕๐๐
๕,๑๙๗,๓๐๐

๔,๒๔๐,๑๐๐

๔,๒๔๐,๑๐๐

๓,๐๔๒,๔๓๐
๑๘๐,๐๐๐
๘๘๕,๐๐๐

๓,๐๔๒,๔๓๐
๑๘๐,๐๐๐
๘๘๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
37,500

๓๐,๐๐๐
37,500

๑๕๐,๐๐๐
๘,๕๖๕,๐๓๐

๑๕๐,๐๐๐
๘,๕๖๕,๐๓๐

๑,๙๙๙,๘๒๖

๑,๙๙๙,๘๒๖

๑,๙๙๙,๘๒๖
๓,๒๕๐,๗๕๖.๔๒
๒,๗๒๖,๐๖๗

๑,๙๙๙,๘๒๖
๓,๒๕๐,๗๕๖.๔๒
๒,๑๔๑,๙๒๒.๓๓

๒๗,๖๘๘,๓๘๖.๔๒

๒๑,๔๕๖,๙๔๓.๒๑

๓
๒. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.๒๕๔๖ และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๔๖ จานวน ๒ ประเภทวิชา ดังนี้
๒.๑.๑ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม แบ่ งออกเป็ น ๕ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานยานยนต์
๒. สาขาวิชาไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ ากาลัง และสาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
๓. สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานการก่อสร้าง
๔. สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
๕. สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง สาขางานซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกล
๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๒ สาขา ได้ แก่
๑. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขางานการบัญชี และสาขางานการขาย
๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๒.๑.๒ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.)
๑. ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม แบ่ งออกได้ ดังนี้
๑. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
๒. สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๓. สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
๒.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ การฟิ กซ์

๔
๒.๑ จานวนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชี พอู่ทองประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตารางที่ ๑ จานวนนักเรี ยน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปี การศึกษา ๒๕๕๔ แยกตามประเภทและ
สาขางาน
ปี การศึกษา ๒๕๕๔
รวม
ประเภท/สาขาวิชา
ปวช.
ปวส.
ทั้งสิ้น
ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม
ช่ างอุตสาหกรรม
- งานยานยนต์
- งานเชื่อมโลหะ
- งานไฟฟ้ ากาลัง
- งานอิเล็กทรอนิกส์
- งานการก่อสร้าง
- งานเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
- เทคนิคยานยนต์
- ไฟฟ้ าติดตั้ง
- เทคนิคอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- พณิ ชยการ( บัญชี, การขาย)
- สาขาการบัญชี
- สาขาการขาย/การตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม

๗๖
๔
๓๙
๒๐
๒
๒๑
๐
๐
๐

๗๕
๐
๔๘
๑๗
๖
๑๘
๐
๐
๐

๕๔ ๒๐๕
๐
๔
๓๓ ๑๒๐
๑๒ ๔๙
๐
๘
๑๔ ๕๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๖
๐
๗
๑๗
๑๒
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๔
๙
๑๐
๐

๐ ๒๐๕
๐
๔
๐ ๑๒๐
๖
๕๕
๐
๘
๑๑ ๖๔
๒๖ ๒๖
๒๒ ๒๒
๐
๐

๔๐
๐
๐
๔๐
๐
๒๑
๖ ๒๗
๐
๑๒ ๑๕ ๒๗
๕๕ ๖๖ ๒๐ ๑๔๑
๒๕๗ ๒๖๓ ๑๕๔ ๖๗๔

๐
๐
๖
๒๕
๗๓

๐
๖
๕
๑๘
๕๒

๐
๔๐
๖
๓๓
๑๑ ๓๘
๔๓ ๑๘๔
๑๒๕ ๗๙๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๕
ตารางที่ ๒ แสดงจานวน ครู แต่ละสาขา ตามเพศ วุฒิการศึกษา และสถานะ

สาขา

เพศ
ชาย หญิง

ฝ่ ายบริ หาร
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเชื่อม

๓
๕
๔
๓
๒
๓

-

เทคนิคพื้นฐาน
ซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรกล
พณิ ชยการ
คอมพิวเตอร์
สามัญ
รวมทั้งสิ้น

๒
๒
๒
๒
๒๘

๕
๒
๗
๑๔

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
สถานภาพ
ป.โท
ป.ตรี ข้ าราชการ พนักงาน
ราชการ
๒
๑
๓
๕
๒
๔
๑
๓
๒
๒
๑
๑
๓
๑
๒
๑
๒
๑
๖

๑
๒
๓
๔
๘
๓๖

๑
๔
๑๐

๑
๒
๑
๑๒

ครู จ้าง
สอน
๓
๓
๑
-

รวม

๑
๒
๓
๓
๔
๒๐

๒
๒
๕
๔
๙
๔๒

๓
๕
๔
๓
๒
๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

๖
ตารางที่ ๓ แสดงจานวนบุคลากรสนับสนุนแยกตามงาน เพศ วุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ /๐๖ / ๒๕๕๔
เพศ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
งาน
ชาย
หญิง
รวม ป.ตรี ปวส. ปวช.
ม.6
ม.3
พัสดุ
การเงิน
กิจกรรม
สารบรรณ
บุคลากร
ห้องสมุด
บัญชี
ศูนย์ขอ้ มูล
วิชาการ
ทะเบียน
งานงบประมาณ
เอกสารการพิมพ์
พนักงานขับรถ
คนงาน
ช่างชานาญการ
รวมทั้งสิ้น

๑
๓
๒
๑
๗

รวมบุคลากร ปี การศึกษา ๒๕๕๔
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์
คนงานภารโรง
ช่างชานาญการ
รวมทั้งสิ้ น
อัตราส่ วน ผูเ้ รี ยน : ครู
อัตราส่ วน ผูเ้ รี ยน : บุคลากร

๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑๕

๒
๑
2
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๔
๑
๒๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๘

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

๑๐ คน
๑๒ คน
๒๐ คน
๑๔ คน
๓ คน
๔ คน
๑ คน
๖๔ คน
= ๗๙๙ / ๓๙ = ๒๑.๐๒ : ๑
= ๗๙๙ / ๒๒ = ๓๖.๓๒ : ๑

-

-

๓
๔
๑
๘

๗
ร้อยละของครู ต่อบุคลากรทั้งหมด
ร้อยละของบุคลากรสนับสนุน

= (๓๙ x ๑๐๐)/๖๔ = ๖๐.๙๓
= (๒๒ x ๑๐๐)/๖๔ = ๓๖.๓๒

๓. จุดเด่ นสาคัญของวิทยาลัยการอาชี พอู่ทอง
๑. การคมนาคมสะดวก สถานที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากชุมชน
๒. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในเอื้อต่อการจัดการสถานศึกษา
๓. คุณภาพพื้นฐานทางสังคมของนักเรี ยนนักเรี ยนนักศึกษาสอดคล้องกับหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
๔. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
๕. การยอมรับของสถานประกอบการหน่วยงานภายนอก
๖. การให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
๗. แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. เป้าหมายสภาพความสาเร็จทีค่ าดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๔
มีประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนา ดังนี้
๑. ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
๑.๑ พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเทียบโอนความรู ้ประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษา
๑.๓ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประยกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตรศาสตร์ เพื่อการประกอบอาชีพ
๑.๔ ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู้ รี ยนใช้ความสามารถในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๑.๕ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๑.๖ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยนนักศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม
๑.๗ พัฒนาให้ผสู้ าเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามที่
โครงสร้างหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนัยบัตรวิชาชีพชชั้นสู งกาหนด
๑.๘ ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผสู้ าเร็ จการศึกษา ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๙ ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษาและพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย

๘
๒. ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
๒.๑ ร่ วมกับครู บุคลากร สถานประกอการ และหน่วยงานภายนอก พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
๒.๒ ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ 100 เปอร์เซ็นต์
๒.๓ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อนเพื่อเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนของครู
๒.๔ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรจัดทาแผนงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน
๒.๕ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร นักเรี ยนนักศึกษา ใช้สารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้
๒.๖ บริ หารจัดการและใช้อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
๒.๗ พัฒนาให้ศูนย์วทิ ยบริ การ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยนและชุมชน
๒.๘ จัดครุ ภณั ฑ์ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่เพียงพอ และหรื อปรับปรุ งซ่อมแซม
สามารถใช้งานได้
๒.๙ จัดระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา
๒.๑๐ ส่ งเสริ มให้บุคคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
๒.๑๑ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๑๒ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกับสถานประกอบการ
๒.๑๓ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
๒.๑๔ เพิ่มสัดส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา

๓. ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
๓.๑ จัดชัว่ โมงพบครู ที่ปรึ กษาของนักเรี ยนนักศึกษา และรายงานผลอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
๓.๒ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนนักศึกษา
๓.๓ จัดกิจกรรมสร้างสรรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๓.๔ สร้างวัฒนธรรมการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
๓.๕ ส่ งเสริ มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๙
๔. ด้ านการบริการวิชาชี พสู่ สังคม
๔.๑ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร นักเรี ยนนักศึกษา มีจิตอาสา ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
๔.๒ จัดทาแผนงบประมาณ สนับสนุนการให้บริ การแก่ชุมชน
๕. ด้ านนวัตกรรมและการวิจัย
๕.๑ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรนักเรี ยน นักศึกษาทาวิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
๕.๒ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิยาศาสตร์ ของครู นักเรี ยนนักศึกษาผ่าน
เครื อข่ายสารสนเทศ
๕.๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม และขยายผลสู่ การนาไปใช้ในเชิง
พาณิ ชย์
๖. ด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ
๖.๑ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดยุทศาสตร์ วางแผนงาน โครงการวิทยาลัย
๖.๒ กากับดู นิเทศติดตามแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
๖.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน เพื่อการจัดบริ หารและการเรี ยนรู้
๗. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
๗.๑ ปรับปรุ งพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา
๗.๒ กากับดูแล นิเทศติดตามระบบงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ที่
กาหนด

๑๐

ตอนที่ ๒
บทสรุ ปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่ งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม สรุ ปได้ดงั นี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานซ่อมบารุ ง ฯ
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการก่อสร้าง
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวมระดับ ปวช.
รวมทั้งหมด

จานวน
ผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

๑๖
๖
๑๑
๑๒
๒
๑๔
๑๑
๒๘
๑๐๐
๑๐๐

จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้งานทา ประกอบ
ศึกษาต่อ
รวม
ร้อยละ
สาขาที่ อาชีพอิสระ
สาขาที่
ทั้งหมด
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

๑
๒
๔
๑
๕
๑๓
๑๓

๑
๒
๒
๑
๖
๖

๑๖
๒
๑๑
๙
๒
๗
๘
๒๑
๗๖
๗๖

๑๖
๔
๑๑
๑๑
๒
๑๓
๑๑
๒๗
๙๕
๙๕

๑๐๐.๐๐
๖๖.๖๗
๑๐๐.๐๐
๙๑.๖๗
๑๐๐.๐๐
๙๒.๘๖
๑๐๐.๐๐
๙๖.๔๓
๙๓.๐๐
๙๕.๐๐

สรุ ป ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
ระดับปวช. คิดเป็ นร้อยละ ๙๕.๐๐

๑๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวน
ผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

๑
๑๐
๗
๑๕
๕
๓๘
๓๘

จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้งานทา ประกอบ
ศึกษาต่อ
รวม
ร้อยละ
สาขาที่ อาชีพอิสระ
สาขาที่
ทั้งหมด
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

๑
๗
๔
๔
๑๖
๑๖

๒
๓
๕
๕

๑
๓
๗
๔
๑๕
๑๕

๑
๑๐
๗
๑๔
๔
๓๖
๓๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๓.๓๓
๘๐.๐๐
๙๔.๗๔
๙๔.๗๔

สรุ ป ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
ระดับปวส. คิดเป็ นร้อยละ ๙๔.๗๔
ผลสั มฤทธิ์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑ ปี คิดเป็ นร้อยละ (๙๕.๐๐+๙๔.๗๔)/๒ = ๙๔.๘๗

๑๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุ ง ฯ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิ ชยกรรม
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งบารุ งรักษา
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวน
ทั้งหมด

จานวน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

จานวนผูเ้ รี ยนที่สอบผ่าน
การทดสอบเชิงวิชาการฯ

ร้อยละ

๒๘
๑๓
๑๗
๐
๒๖
๒
๖๙
๑๕๕

๑๖
๖
๑๑
๐
๑๒
๒
๕๓
๑๐๐

๑๖
๖
๑๑
๐
๑๒
๒
๕๓
๑๐๐

๕๗.๑๔
๔๖.๑๕
๖๔.๗๑
๐
๔๖.๑๕
๑๐๐.๐๐
๗๖.๘๑
๖๔.๕๒

๑๗
๐
๑๒
๐
๗
๑๗
๘
๖๑
๒๑๖

๑
๐
๑๐
๐
๗
๑๕
๕
๓๘
๑๓๘

๑
๐
๑๐
๐
๗
๑๕
๕
๓๘
๑๓๘

๕.๘๘
๐
๘๓.๓๓
๐
๑๐๐.๐๐
๘๘.๒๔
๖๒.๕๐
๖๒.๓๐
๖๓.๘๙

ผลสั มฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
คิดเป็ นร้อยละ ๖๓.๘๙

๑๓
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช. ๓
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุ ง ฯ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิ ชยกรรม
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. ๒
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งบารุ งรักษา
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวน
ทั้งหมด

จานวน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

จานวนผูเ้ รี ยนที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ

ร้อยละ

๒๘
๑๓
๑๗
๐
๒๖
๒
๖๙
๑๕๕

๑๖
๖
๑๑
๐
๑๒
๒
๕๓
๑๐๐

๑๖
๖
๑๑
๐
๑๒
๒
๕๓
๑๐๐

๕๗.๑๔
๔๖.๑๕
๖๔.๗๑
๐
๔๖.๑๕
๑๐๐.๐๐
๗๖.๘๑
๖๔.๕๒

๑๗
๐

๑
๐

๑
๐

๕.๘๘
๐

๑๒
๐
๗
๑๗
๘
๖๑
๒๑๖

๑๐
๐
๗
๑๕
๕
๓๘
๑๓๘

๑๐
๐
๗
๑๕
๕
๓๘
๑๓๘

๘๓.๓๓
๐
๑๐๐.๐๐
๘๘.๒๔
๖๒.๕๐
๖๒.๓๐
๖๓.๘๙

ผลสั มฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
คิดเป็ นร้อยละ ๖๓.๘๙

๑๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔ ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นา ไปใช้ประโยชน์
หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวน
ผูเ้ รี ยน
ทั้งหมด

จานวนผลงานฯ ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน

x๐.๕๐

x๐.๗๐

x๐.๙๐

x๑.๐๐

รวม

ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานซ่อมบารุ ง ฯ
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการก่อสร้าง
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวช.ทั้งหมด

๒๘
๑๓
๑๗
๐
๒๖
๒
๒๑
๑๘
๓๐
๑๕๕

๕
๗
๗
๐
๕
๐
๐
๗
๗
๓๘

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒.๕
๓.๕
๓.๕
๐.๐
๒.๕
๐.๐
๐.๐
๓.๕
๓.๕
๑๙.๐

ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งบารุ งรักษา
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า

๑๗
๐
๑๒

๒
๐
๓

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๑.๐
๐.๐
๑.๕

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวมปวส. ทั้งหมด
รวมทั้งหมด

๐
๗
๑๗
๘
๖๑
๒๑๖

๐
๕
๑
๒
๑๓
๕๑

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐.๐
๒.๕
๐.๕
๑.๐
๖.๕
๒๕.๕๐

ผลคูณของจานวนผลงานกับระดับคุณภาพผลงาน

๒๕.๕๐

ผลสั มฤทธิ์ ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นา ไปใช้
ประโยชน์ (๒๕.๕๐ x ๑๐๐)/ ๕๑ คิดเป็ นร้อยละ ๕๐

๑๕
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕ ผลงานที่เป็ นนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู ที่ได้นา ไปใช้ประโยชน์
จานวนครู (คน)
ประจา

จ้างสอน>
๙ เดือน

รวม

จานวนผลงานฯ ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
หรื อได้รับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน
๐.๕๐ ๐.๗๐ ๐.๙๐ ๑.๐๐
รวม

๕
๓
๔
๓
๓
๒
๙
๙
๑
๓๙

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕
๓
๔
๓
๓
๒
๙
๙
๑
๓๙

๐
๒
๐
๐
๔
0
๙
๓
๐
๑๘

แผนกวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุ ง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
แผนกวิชาช่างเชื่ อมโลหะ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาพณิ ชยการ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
ผลคูณของจานวนผลงานกับ
ระดับคุณภาพผลงาน

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๑.๐
๐
๐
๒.๐
๐
๔.๕
๑.๕
๐
๙.๐

๙.๐

หมายเหตุ ๑) ระดับคุณภาพผลงาน ๐.๐๕ ระดับภายในสถานศึกษา
๐.๗๐ ระดับจังหวัด ชุมชน ๐.๙๐ ระดับภาค
๑.๐๐ ระดับชาติข้ ึนไป
๒) ครู ประจา= ข้าราชการครู +พนักงานราชการ+ครู จา้ งสอนที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอน ๙ เดือนขึ้นไป
ผลสั มฤทธิ์ ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองที่เป็ นนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู ที่ได้นา
ไปใช้ประโยชน์ (๙.๐ x ๑๐๐)/๑๘ คิดเป็ นร้อยละ ๕๐.๐๐

๑๖
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖ ผลการให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน

สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานซ่อมบารุ ง ฯ
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการก่อสร้าง
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งบารุ งรักษา
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
รวมระดับ ปวส. ๒
รวมสาขาวิชา/สาขางานทีผ่ ่านเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณาที่ดาเนินการ รวมประเด็น
ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผ่านเกณฑ์






-







-







-







-







-

๕
๕
๕
๕
๕
๕
-

สรุ ป
ผ่าน/
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
-

ผ่าน
-

ผ่าน
ผ่าน
-

๖
    
    
    
    
    
    

๔
๓
๕
๔
๐
๐

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
๔
๑๐

ผลสั มฤทธิ์ ผลการให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน
(๑๐.๐ x ๑๐๐)/๑๕ คิดเป็ นร้อยละ ๖๖.๖๗

๑๗
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง

สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานซ่อมบารุ ง ฯ
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการก่อสร้าง
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ประเด็นการพิจารณาที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์
๑
๒
๓



























รวมประเด็น
การพิจารณาที่
ผ่านเกณฑ์

สรุ ป
ผ่าน/
ไม่ผา่ น

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ระดับ ปวส.



สาขางานเทคนิคยานยนต์
๓



สาขางานการติดตั้งบารุ งรักษา
๓



สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
๓



สาขางานการบัญชี
๓



สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๓



สาขางานการตลาด
๓
รวมสาขาวิชา/สาขางานทีผ่ ่านเกณฑ์
หมายเหตุ สาขางานเชื่อมโลหะไม่มีนกั เรี ยน นักศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองที่ได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง คิดเป็ นร้อยละ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๑๔
๑๐๐

๑๘
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (10 คะแนน)
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๑ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

มี
๑. การได้มาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย
และมีการกากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
๔. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และมีผลการกากับติดตามการ
ประเมินผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดารงตาแหน่ง
๕. ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกากับดูแลให้สถานศึกษาดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากการสรรหาอย่างเป็ นระบบและมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
รวมคะแนนที่ได้
รวมคะแนน เท่ากับ ๐

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่





การปฏิบตั ิ











๕

๕

๑๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๒ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการเผยแพร่ วสิ ัยทัศน์ นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
ในการ สร้างความร่ วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามกรอบวิสัยทัศน์ (โดยผูต้ รวจสอบภายนอก) เพื่อนาผลการประเมิน
มากาหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องต่อ
ความเป็ นจริ งและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
๒. มีการสร้างการมีส่วนร่ วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดประชุมบุคลากร
ทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็ นต้น
๓. มีการควบคุมอัตราส่ วนครู : ผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบ้ ริ หาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผูส้ อนเพิ่ม เช่น จ้าง
ครู อตั ราจ้าง 9 เดือน หรื อหาผูม้ ีความรู ้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วยสอน เป็นต้น
๔. มีการกากับดูแลอัตราส่ วนผูส้ าเร็ จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่ องมือ
อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ให้เกิดความคุม้ ค่าในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริ หารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน และ
เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
รวมคะแนนที่ได้
รวมคะแนน เท่ากับ ๑๐
วิธีคานวณ (ตช.๘.๑+ ตช.๘.๒)/๒
(๐+๑๐)/๒
= ๕.๐๐
คะแนนที่ได้ เท่ากับ ๕.๐๐

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ไม่มี ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบตั ิ
มี


















๕

๕

๒๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙ ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็ น ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรี ยนนักศึกษา แผนการเรี ยน
บุคลากร งบประมาณ ครุ ภณั ฑ์ อาคารสถานที่ เป็ นต้น
๒.ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่ อมโยงกันอย่างเป็ น
ระบบและการเข้าถึงข้อมูลทาได้อย่างสะดวก
๓.มีการจัดลาดับความสาคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน
และผูใ้ ช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
การใช้งานได้จริ ง
๔.มีการใช้ขอ้ มูลเป็ นพื้นฐานในการบริ หารจัดการและตัดสิ นใจ
(ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสิ นใจ เช่น มี MIS หรื อไม่)
จนเกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
๕.มีระบบป้ องกันและระบบการสารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่















๕


๕

๒๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ
รวมทั้งการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณอย่างน้อย ร้อยละ 75
ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
๒.สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับทุนการศึกษาหรื อทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
อย่างต่ อเนื่อง
๓.สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ร่ วมกับสถานศึกษาอื่น หรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่าง
น้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
๔.สถานศึกษามีการส่ งเสริ มครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริ การวิชาการ/
วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ
๕ ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
๕.สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชี วติ ที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่าง
ต่ อเนื่อง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๒๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริ หารความเสี่ ยง
ประเด็นการพิจารณา
๑. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงาน
มีส่วนร่ วมในการค้นหาและระบุความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลด
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ลดลง
อย่างต่อเนื่ อง
๒.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงาน
มีส่วนร่ วมในการค้นหาและระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยงด้าน
ทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเองอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วน
งานมีส่วนร่ วมในการค้นหาและระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยง
ด้านสิ่ งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเองอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่










๒๓
ประเด็นการพิจารณา
๔. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วน
งานมีส่วนร่ วมในการค้นหาและระบุความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
ด้านสังคม มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์
รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
โดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
๕. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วน
งานมีส่วนร่ วมในการค้นหาและระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยง
ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิด
จากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรใน
ทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลด
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ลดลง
อย่างต่อเนื่ อง
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่






๕

๕

๒๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอย่างสม่า
เสมอ
๒. มีการร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยน ครู
และบุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่ และทาความเข้าใจใน
เป้ าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร ให้
สาธารณชนรับทราบ
๓. มีการปฏิบตั ิให้ได้ตามเป้ าหมาย กลยุทธ์ที่ได้วางไว้โดย
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร นักเรี ยน มีส่วนร่ วมในการดาเนินการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
๔. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่ วนงานต่างๆ ของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้พร้อมทั้งรายงาน
ให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
๕. มีผลการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายและมาตรฐานที่กาหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และมีแนวทางหรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีและ
สร้างสรรค์สามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั สถานศึกษา
หน่วยงานหรื อองค์กรอื่น
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๒๕
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณา
๑. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสู งขึ้น
๒. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสู งขึ้น
๓. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการบริ หารจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสู งขึ้น
๔. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสู งขึ้น
๕. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนระดับคุณภาพสู งขึ้น
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๒๖
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดแผนปฏิบตั ิงานโดยระบุเป้ าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิ ธาน และพันธกิจการดาเนิ นงานของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีไม่นอ้ ยกว่าละ 75
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน
ท้องถิ่นขึ้นไป
๕. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่เป็ นไปตามปรัชญา ปณิ ธาน และพันธกิจด้านผูเ้ รี ยน
ตามที่สถานศึกษากาหนด และเป็ นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น.
รวมคะแนนที่ได้
รวมคะแนน ๑๐/๒ เท่ากับ ๕

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบตั ิ
มี


















๕

๕

๒๗
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
๑.ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบตั ิงานโดยระบุเป้ าหมาย
และกลยุทธ์การดาเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
๓.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีไม่นอ้ ยกว่าละ 75
๔.ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป
๕.สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจาก
องค์กรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์น้ นั
รวมคะแนนที่ได้
รวมคะแนน ๑๐/๒ เท่ากับ ๕
วิธีคานวณ (ตช.๑๔.๑ + ตช.๑๔.๒)/๒
(๑๐+๑๐)/๒
= ๑๐
คะแนนที่ได้ เท่ากับ ๑๐

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบตั ิ
มี


















๕

๕

๒๘
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕ การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากร และสามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์กร
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
๒. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์
๓. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสู ง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
๕. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๒๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๖ การพัฒนาคุณภาพครู
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากร และสามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์กร
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
๒. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์
๓. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสู ง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
๕. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๓๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
กรณี เลือกกรณี ที่ ๑ หรื อ ๒
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากร และสามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์กร
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
๒. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์
๓. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสู ง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
๕. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๓๑
กรณี เลือกกรณี ที่ ๓
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถานศึกษาที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม
อย่างมีคุณค่าทางสุ นทรี ย ์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
๔. มีพ้นื ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริ มต่อการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเ้ รี ยนทั้ง
องค์กร และมีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๓๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่ วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากร และสามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์กร
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
๒. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์
๓. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสู ง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
๕. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้ น๑๐/๒ เท่ากับ ๕

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


















๕

๕

๓๓

ตอนที่ ๓
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
๓.๑ ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
๓.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๓๗ โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทาหน้าที่ผปู ้ ระสานงานจัดตั้งและเป็ นผูอ้ านวยการคนแรก โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่ งเป็ นที่สาธารณประโยชน์บริ เวณ ตาบลหนอง
โอ่ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุ งพื้นที่จนสาเร็ จ โดยเปิ ด
ทาการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็ นต้นมา
๓.๑.๒ ขนาดและทีต่ ้งั
ปัจจุบนั วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพ้ืนที่ ๕๐ ไร่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๒๕ หมู่ ๑๐ ถนนอู่ทอง-บ้านไร่
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี ๗๒๑๖๐
๓.๑.๓ สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม
สภาพชุมชนโดยรวม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ ง คือโรงงานน้ าตาลรี ไฟน์ชยั มงคล ซึ่ งห่ างจาก
วิทยาลัยการอาชี พอู่ทอง ๓ กิ โลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทาท่อสู บน้ า ในเขตตาบลสวนแตง อาเภออู่ทอง มี
ประชากรทั้งสิ้ น ประมาณ ๑๒๐,๐๙๑ คน โดยที่อาเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเมือง ทิศ
ตะวันตกติดต่ออาเภอบ่อพลอย และอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนื อติดกับอาเภอดอนเจดีย ์ ส่ วนทิศใต้
ติดกับอาเภอสองพี่นอ้ ง และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๓๔
๓.๑.๔ งบประมาณ จานวนทั้งสิ้ น ๒๗,๖๘๘,๓๘๖.๔๒ บาท รายละเอียดในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ งบดาเนินการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ งบดาเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจาปี )
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๔. งบเรี ยนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรี ยนการสอน (งบอุดหนุ นขั้นพื้นฐาน)
๔.๑ ค่าจัดการเรี ยนการสอน
๔.๒ ค่า หนังสื อเรี ยน+เครื่ องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๕. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
๕.๑ โครงการ Fix it Center
๕.๒ สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่
๕.๓ โครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน
๕.๔ โครงสานรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง
๕.๕ เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๖. รายจ่ายอื่นๆ
๗. ค่าเสื่ อมราคา
๘. รายได้สถานศึกษาของรัฐ
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
๕,๙๔๙,๔๐๗
๕,๑๙๗,๓๐๐
๔,๘๙๑,๘๐๐
๓๐๕,๕๐๐
๑,๙๐๐,๘๒๖
๗,๒๘๒,๕๓๐
๔,๒๔๐,๑๐๐
๓,๐๔๒,๔๓๐
๑,๒๘๒,๕๐๐
๘๘๕,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓,๒๕๐,๗๕๖.๔๒
๒,๗๒๖,๐๖๗
๒๗,๖๘๘,๓๘๖.๔๒

๓๕
๓.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบนั ของ
สถานศึกษามีดงั นี้
๓.๒.๑ จานวนผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๒ ถึงตารางที่ ๕
ตารางที่ ๒ จานวนผูเ้ รี ยนจาแนกตามระดับชั้น หลักสู ตร เพศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.
๑
๒
๓ รวม ๑
ช่างอุตสาหกรรม
- งานยานยนต์
๗๖ ๗๕ ๕๔ ๒๐๕ ๐
๐
๐
๐
- งานเชื่อมโลหะ
๔
๔
- งานไฟฟ้ ากาลัง
๓๙ ๔๘ ๓๓ ๑๒๐ ๐
- งานอิเล็กทรอนิกส์
๒๐ ๑๗ ๑๒ ๔๙
๖
- งานการก่อสร้าง
๒
๖
๐
๘
๐
- งานเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง ๒๑ ๑๘ ๑๔ ๕๓ ๗
๐
๐
๐
๐
- เทคนิคยานยนต์
๑๗
๐
๐
๐
๐
- ไฟฟ้ าติดตั้ง
๑๒
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
๐
๐
๐
- พณิ ชยการ( บัญชี , การขาย)
๔๐
๔๐
- สาขาการบัญชี
๐
๒๑
๖ ๒๗
๐
- สาขาการขาย/การตลาด
๐
๑๒ ๑๕ ๒๗ ๖
- สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๕๕ ๖๖ ๒๐ ๑๔๑ ๒๕
รวม
๒๕๗ ๒๖๓ ๑๕๔ ๖๗๔ ๗๓

รวม
ทั้งสิ้น

ปวส.
๒

รวม

๐
๐
๐
๐
๐
๔
๙
๑๐

๐
๐
๐
๖
๐
๑๑
๒๖
๒๒

๒๐๕
๔
๑๒๐
๕๕
๘
๖๔
๒๖
๒๒

๐
๖
๕
๑๘
๕๒

๐
๖
๑๑
๔๓
๑๒๕

๔๐
๓๓
๓๘
๑๘๔
๗๙๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓๖
ตารางที่ ๓ จานวนผูเ้ รี ยนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรื อแกนมัธยม จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิ ดสอน)
รุ่ นที่/ปี
หลักสู ตร
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
จานวนชัว่ โมง จานวนผูเ้ รี ยน
ระยะสั้นร่ วมกับหน่วยงานอื่น อุตสาหกรรม
ต่ากว่า ๓๐ ชม.
๖๘
หลักสู ตรพิเศษอื่นๆ
พณิ ชยกรรม/บริ หารธุ รกิจ ต่ากว่า ๓๐ ชม.
๒๑๐
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม คหกรรม
๖๑-๗๕ ชม.
๑,๙๕๘
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม คหกรรม
๑๒๑-๑๕๐ ชม
๑,๑๓๖
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม พณิ ชยกรรม/บริ หารธุ รกิจ
๑๒๑-๑๕๐ ชม
๑,๑๓๑
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม อุตสาหกรรม
๒๐๐ ชม.ขึ้นไป
๘๐๐
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม พณิ ชยกรรม/บริ หารธุ รกิจ ๒๐๐ชม.ขึ้นไป
๑๕๑
เสริ มวิชาชีพแกนมัธยม/ประถม คหกรรม
๒๐๐ ชม.ขึ้นไป
๖๔๙
ระยะสั้นหลากหลาย
คหกรรม
ต่ากว่า ๓๐ ชม.
๕๒๖
ระยะสั้นหลากหลาย
อุตสาหกรรม
ต่ากว่า ๓๐ ชม.
๓๔๓
๖,๙๗๒
รวม

๓๗
ตารางที่ ๔ จานวนผูบ้ ริ หารและครู จาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์
๔
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ๒
๔๒
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

ป. เอก
ป. โท

ป. ตรี

ต่ากว่า
ครู ผชู ้ ่วย

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ตาแหน่ ง ผู้บริหาร/
ครู

อัตราจ้าง

จานว
น
(คน)
ผูบ้ ริ หารและรองฯ
๓
แผนกวิชาช่างยนต์
๕
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุ ง
๒
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า
๔
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
๓
แผนกวิชา การก่อสร้าง
๒
แผนกวิชา พณิ ชยการ
๕
แผนกวิชา สามัญ
๙
แผนกวิชาช่างเชื่ อม
๓

วุฒิการศึกษา

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

๓
๑
๔
๑

๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒

๓
๒
๓
๑
๓
๔
-

๓
๕
๒
๔
๓
๒
๒
๓

๕
๗
-

- ๒
- - - - - - ๒
- - -

๑
๕
๒
๔
๓
๒
๓
๙
๓

- - - - - - - - ๑
- -

๒
๑
๒
๑

๑
-

-

๑ - ๓ ๒ ๒ - - ๔ - ๑
- ๑ ๑ ๒ - - ๑ ๑ - ๑๐ ๑๒ ๒๐ ๒๘ ๑๔ - ๕ ๓๗ - ๑

๔

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓๘
ตารางที่ ๕ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริ ญญา

ปริ ญยาตรี

สู งกว่า ป.ตรี

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา
ม.ต้นหรื อ ต่ากว่า

งานตามโครงสร้างบริ หาร
สถานศึกษา

เพศ

ข้ าราชการ ก.พ.
ลูกจ้ างประจา
ลูกจ้ างชั่ วคราว
ชาย
หญิง

สถานภาพ

พัสดุ
การเงิน
กิจกรรม
สารบรรณ
บุคลากร
ห้องสมุด
บัญชี
ศูนย์ขอ้ มูล
งานแนะแนว
วิชาการ
ทะเบียน
งานงบประมาณ
เอกสารการพิมพ์
พนักงานขับรถ

๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓

๑
๓

๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

๓

-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

-

คนงาน
ช่างชานาญการ

๔
๑

๒ ๒
๑ -

๔
๑

-

-

-

-

๒๒

๗ ๑๕

๘

-

๖

๘

-

รวมทังหมด
้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓๙
๓.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปี การศึกษา)
เป็ นสถานศึกษาที่ผา่ นการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
๓.๔ เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้ าหมายความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจา
ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดงั นี้
๓.๔.๑ ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
๑.๑ พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเทียบโอนความรู ้ประสบการณ์สู่คุณวุฒิวชิ าชีพ
๑.๓ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประยกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตรศาสตร์ เพื่อการประกอบอาชีพ
๑.๔ ส่ งเสริ มพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๑.๕ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพอย่างเหมาะสม
๑.๖ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยนนักศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
๑.๗ พัฒนาให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนัยบัตรวิชาชีพชชั้นสู ง
๑. ๘ ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผสู้ าเร็ จการศึกษา ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๙ สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
๓.๔.๒. ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
๒.๑ ร่ วมกับครู บุคลากร สถานประกอการ และหน่วยงานภายนอก พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
๒.๒ ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ 100 เปอร์เซ็นต์
๒.๓ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อนเพื่อเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนของครู

๔๐
๒.๔ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรจัดทาแผนงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน
๒.๕ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร นักเรี ยนนักศึกษา ใช้สารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้
๒.๖ บริ หารจัดการและใช้อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
๒.๗ พัฒนาให้ศูนย์วทิ ยบริ การ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยนและชุมชน
๒.๘ จัดครุ ภณั ฑ์ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่เพียงพอ และหรื อปรับปรุ งซ่อมแซม
สามารถใช้งานได้
๒.๙ จัดระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา
๒.๑๐ ส่ งเสริ มให้บุคคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
๒.๑๑ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๑๒ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกับสถานประกอบการ
๒.๑๓ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบรรยายให้
ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๒.๑๔ เพิ่มสัดส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
๓.๔.๓ ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑ จัดชัว่ โมงพบครู ที่ปรึ กษาของนักเรี ยนนักศึกษา และรายงานผลอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
๓.๒ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนนักศึกษา
๓.๓ จัดกิจกรรมสร้างสรรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๓.๔ สร้างวัฒนธรรมการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
๓.๕ ส่ งเสริ มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓.๔.๔ ด้ านการบริการวิชาชี พสู่ สังคม
๔.๑ ส่งเสริมให้ครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสา ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
๔.๒ จัดทาแผนงบประมาณ สนับสนุนการให้บริการแก่ชุมชน
๓.๔.๕ ด้ านนวัตกรรมและการวิจัย
๕.๑ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรนักเรี ยน นักศึกษาทาวิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

๔๑
๕.๒ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิยาศาสตร์ ของครู นักเรี ยนนักศึกษาผ่าน
เครื อข่ายสารสนเทศ
๕.๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม และขยายผลสู่ การนาไปใช้ในเชิง
พาณิ ชย์
๓.๔.๖ ด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ
๖.๑ ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดยุทศาสตร์ วางแผนงาน โครงการวิทยาลัย
๖.๒ กากับดู นิเทศติดตามแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
๖.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน เพื่อการจัดบริ หารและการเรี ยนรู้
๓.๔.๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
๗.๑ ปรับปรุ งพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา
๗.๒ กากับดูแล นิเทศติดตามระบบงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ที่
กาหนด

๔๒
๓.๕ เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ ยงตามแผนบริหารความเสี่ ยง
เป้ าหมายความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ ยงตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดงั นี้
ด้าน
เป้ าหมายความสาเร็ จ
๓.๕.๑ ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย ของผูเ้ รี ยน ๑. คัดกรองนักเรี ยนนักศึกษากลุ่มเสี่ ยง
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
๒. วางแผนร่ วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
๓. จัดตั้งเครื อข่ายแจ้งเหตุป้องงปราม
๔. จัดสายตรวจพิเศษเฝ้ าระวังเหตุ
๓.๕.๒ การป้ องปรามปราบปรามยาเสพติดภายใน มาตรการระยะยาว
สถานศึกษา
๑. ปฐมนิเทศนักเรี ยนก่อนเปิ ดเรี ยน
๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ธรรม
๓. พัฒนาเครื อข่ายระบบติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน
๔. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามวัย
๕. ดาเนิ นการกับคู่กรณี อย่างเป็ นธรรม
๓.๕.๓ การแก้ปัญหานักเรี ยนนักศึกษาลากลางคัน ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๒ . แต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาประจาตัวนักเรี ยน
๓. พัฒนาระบนิเทศติดตามภายใน
๔. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนักศึกษา
๕. พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก
๖. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครอง
และสถานศึกษา
๗. ส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั แนวทางการแก้ปัญหา
๓.๕.๔ พัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานของครู
๑. คาสัง่ มอบหมายงาน
บุคลากร
๒. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
๓. โครงสร้างการบริ หารงานภายในองค์กร
๔. จัดกิจกรรมสร้างสรรเพื่อพัฒาครู บุคลากร
๕. ส่ งครู บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา
ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
๖ .ประเมินประสิ ทธิภาพการทางานของครู
บุคลากร

๔๓

ตอนที่ ๔
การดาเนินงานของสถานศึกษา
๔.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
ล้ าเลิศความรู ้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาทักษะ เสี ยสละเพือ่ สังคม
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษาบุคคลทัว่ ไปให้มีความรู ้ ทักษะฝี มืออย่างมี
คุณภาพ เพื่อนาไปประกอบอาชีพและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างหลากหลายในระดับ ปวช. ,ปวส.,ระยะสั้น
๒. ผลิตและพัฒนากาลังคนตั้งแต่ระดับกึ่งฝี มือ ฝี มือ เทคนิค ให้มีคุณวุฒิวชิ าชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขา
๓. ฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง
๔. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษา
๕. มีการประกันคุณภาพการศึกษา

๔๔
๔.๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้ าน
๑. การจัดการศึกษา
ฝึ กอบรมวิชาชีพและ
ให้บริ การทางการ
ศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนและ
ชุมชนโดยเสมอภาค
๒. พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

เป้าหมายความสาเร็จ
๑. ให้บริ การทางวิชาการแก่ผเู ้ รี ยนและ
ชุมชนอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
๑. เสริ มสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การทาง
การศึกษา
๒. พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร
๓. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

๑. ยกระดับการบริ หารจัดการด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
๒. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และชุมชน

๑ .พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
๒. ร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกพัฒนาและจัดทาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ
๓. สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
๔. สารวจความต้องการกาลังคนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภายนอก
๕. พัฒนาหลักศุตรฐานสมรรถนะ
๓. สร้างภาคีเครื อข่าย ๑. สร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือในการ ๑. สร้างเครื่ อข่ายความร่ วมมือในการบริ หาร
ความร่ วมมือในการจัด บริ หารจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
จัดการและใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
การศึกษาฝึ กอบรม
ร่ วมกันกับกลุ่มองค์กรและหน่วยงาน
๒. นิเทศติดตามการฝึ กงานภายนอก
วิชาชีพ
ภายนอก
๔. ส่ งเสริ มให้ครู
๑. ส่ งเสริ มให้ครู นักเรี ยน นักศึกษาทา
๑. จัดกิจกรรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
บุคลากร นักเรี ยน
วิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
๒. สอนเสริ มวิชาชีพแก่ผเู ้ รี ยน
นักศึกษา ทาวิจยั พัฒนา โครงงานวิทยาศาสตร์
๓. .เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
สิ่ งดิษฐ์ นวัตกรรม
๒. แผนแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่ สา ๔. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างแรงจูงใจแก้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ธารณ และขยายผลสู่ ชุมชน
ครู นักเรี ยน

๔๕

๔.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายตามแผนบริ หารความเสี่ ยงจึงกาหนดมาตรการ
ป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงดังนี้
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายตามแผนบริ หารความเสี่ ยงจึงกาหนดมาตรการป้ องกัน
และควบคุมความเสี่ ยงดังนี้
ด้าน
เป้ าหมายความสาเร็ จ
มาตรการป้ องกันและควบคุม
แจ้งผลการเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนและ แจ้งผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
-จัดทาประกาศของวิทยาลัย
ผูป้ กครอง
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
-ประชาสัมพันธ์แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อทราบ
และปฏิบตั ิ
-ให้ครู ผสู ้ อนที่ไม่สามารถส่ งผลการเรี ยนได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาบันทึกชี้แจง
การแก้ 0, มส.ของนักเรี ยน
ครู ผสู ้ อน ส่ งผลการแก้ 0,มส. -จัดทาประกาศของวิทยาลัย
ได้ตามกาหนด
-ประชาสัมพันธ์แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
-ประสานงานแจ้งผูป้ กครอง
-ครู ปรึ กษาทาหน้าที่ติดตาม/รายงาน
-บันทึกชี้แจง กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการ
ได้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
การส่ งนักเรี ยนนักศึกษาเข้า
-บูรณาการรายวิชากับการ -ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ฝึ กงานในสถานประกอบการ ฝึ กงานในสถานประกอบการ -นักเรี ยนนักศึกษายืน่ คาร้องขอฝึ กงานใน
-นิเทศการฝึ กงานของ
สถานประกอบการ
นักเรี ยนนักศึกษาในสถาน -ประสานงานสถานประกอบการ/จัด
ประกอบการ อย่างต่อเนื่ อง แผนการลงทะเบียนเรี ยน
-ปรับปรุ งระบบการ
-จัดแผนการส่ งนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงาน /
ติดต่อสื่ อสาร สารสนเทศ
แผนการนิ เทศ ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
ระหว่างสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ร่ วมกัน
ผูป้ กครอง และสถาน
-นักเรี ยนนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
ประกอบการ
-เตรี ยมความพร้อมก่อนส่ งนักเรี ยนนักศึกษา
ฝึ กงาน
-ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔๖

ระบบติดตามช่วยเหลือ
นักเรี ยน

การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา

-ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรี ยน นักศึกษา และความ
ต่อเนื่องในการติดตาม ช่วยเหลือ
นักเรี ยน
-เพิม่ ช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร
สารสนเทศ/ความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึกษา นักเรี ยน นักศึกษา
และผูป้ กครอง
-ลดปัญหานักเรี ยนนักศึกษา
ลาออกกลางคัน

-วิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา
ประจาตัวนักเรี ยน
-ประชุมคณะกรรมการ/ครู ที่ปรึ กษาชี้แจง
ทาความเข้าใจร่ วมกัน
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
-จัดทาฐานข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษารายบุ
คล/ทาวิจยั ปัญหาการ Drop out ของผูเ้ รี ยน
-จัดตารางพบครู ที่ปรึ กษา
-ประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ ระหว่างสถานศึกษา นักเรี ยน
นักศึกษา และผูป้ กครอง
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิจยั
ระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน
-ผูบ้ งั คับบัญชา ทาหน้าที่กากับดูแล นิเทศ
ติดตาม การดาเนินงาน
-การจัดซื้ อจัดจ้างไม่เป็ นไปตาม -วิทยาลัยออกคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา ดาเนินงาน
-การตัดยอดค่าใช้จ่ายของ
-จัดทาคู่มือการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
สถานศึกษาไม่เป็ นปั จจุบนั
เงินรายได้สถานศึกษา
-ความล่าช้าในระบบการเบิก
-ประชุมชี้แจ้งทาความเข้าใจครู บุคลากร
จ่ายเงินงบประมาณและ เงิน
เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบตั ิวา่ ด้วยการเงิน
รายได้ของสถานศึกษา
การคลังและการพัสดุ
-การจัดซื้ อจัดจ้างไม่เป็ นไปตาม -ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกภาคส่ วน
ขั้นตอน/ระเบียบวิธีปฏิบตั ิวา่ ด้วย ภายในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดทา
การพัสดุ
แผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา
-บริ หารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นตาม
ผลผลิตหลักของวิทยาลัยฯ
-วิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ควบคุมตรวจสอบภายในทาหน้าที่กากับ
ดูแล และติดตามการดาเนินงาน
๔๗

การประกันคุณภาพมาตรฐาน
สถานศึกษา

-การให้ความร่ วมมือของครู
บุคลากรภายในสถานศึกษา
-การรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานภายใน และสมศ.

-วิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
-ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจครู
บุคลากรของสถานศึกษา
-จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู
บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง /การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานของครู บุคลากร
-ฝ่ ายบริ หารทาหน้าที่กากับดูแล นิเทศ
ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง

๔๘

๔.๔ ระบบโครงสร้ างบริหาร
เพื่อให้การบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่ วมทา
ร่ วมประเมินผล ร่ วมปรับปรุ ง จึงกระจายอานาจการบริ หารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริ หารงาน
ดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารของวิทยาลัย)

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายสังเกต ยมจินดา
รองฯ ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายสังเกต ยมจินดา
หน.งานบริหารทั่วไป
นายชยพล เนียมเพราะ
หน.งานบุคลากร
งานบุคลากร
น.ส.เง็กไน้ แซ่ ลี้
หน.งานการเงิน
น.ส.สุ ทธภา ลีสุขสาม
หน.งานการบัญชี

นายสุ โข แก้ วบุญเรือน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

นายสุ ธี โรจน์ บุญถึง
รองฯ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

หน.งานพัสดุ

นายปิ ยวิทย์ สุ ทธิวงศ์
หน.งานทะเบียน
นายจินดา ทองมี
หน. งานอาคารสถานที่
น.ส.นันทนา ศรีละว้า
หน. งานประชาสัมพันธ์

นายชาญ แก้วสิงห์
รองฯ ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุ ธี โรจน์ บุญถึง

น.ส.เบญจมาภรณ์ วงษ์ สุวรรณ
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.จันทร์ ธณา เจริญวัย
หน.งานความร่ วมมือ

หน.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์

นายสุ ธี โรจน์ บุญถึง
รองฯ ฝ่ ายวิชาการ

นายธนโก พรมศร
หน.งานปกครอง

นางยอดรัก ศรีปรางค์
หน.งานวัดผลและประเมินผล

นายกิตติศักดิ์ กลิน่ ดีปลี
หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายพิทักษ์ จันทร์ อุทัย
หน.งานอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี

น.ส.ไพเราะ ปรีสงค์

นายชยพล เนียมเพราะ
หน.งานพัฒนาหลักสู ตรการเรียนการสอน

หน.งานวางแผนและงบประมาณ

น.ส.ศศิธร กาญจนโสภณ
นายสังเกต ยมจินดา

คณะกรรมการสถานศึกษา

หน.งานแนะแนวอาชี พและการจัดหางาน

น.ส.จันทร์ ธณา เจริญวัย
หน.งานครูทปี่ รึกษา

นายพิทักษ์ จันทร์ อทุ ัย

น.ส.วรัญญา รักแจ้ง

หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

น.ส.ศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ

นายสุ วรรณ ศรีเที่ยงตรง

หน.งานส่ งเสริมผลิตผลการค้ าและประกอบธุรกิจ

หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายประกิจ จาปาสั ก
หน.แผนกวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง

นายชยพล เนียมเพราะ
หน.แผนกวิชาช่ างก่ อสร้ าง

นายสั ญญา เตียบฉายพันธุ์
หน.แผนกวิชาช่ างเชื่ อมโลหะ

นายจักรพันธ์ ชิ นพัณณ์
หน.แผนกวิชาช่ างอิเล็กทรอนิกส์

นางฉวี ชิ นพัณณ์
หน.แผนกวิชาพณิชยการ

นายดวงดี สระเสี ยงดี
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

น.ส.วรัญญา รักราษฎร์
หน.งานวิทยบริการและห้ องสมุด
นายประยูร ภูมิกอง
หน.งานสื่ อการเรียนการสอน
นายคฑาวุธ ด้ วงปลี
หน.แผนกวิชาสามัญศึกษา
นายธวัชชั ย ดอกประดู่
หน.แผนกวิชาช่ างยนต์
นายธนาสิ ทธิ์ โพธิ์รัง
หน.แผนกวิชาช่ างเทคนิคพืน้ ฐาน
นายปิ ยวิทย์ สุ ทธิวงศ์
หน.แผนกวิชาช่ างเครื่องมือกลและซ่ อมบารุง

๔๙

๔.๕ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
๔.๕.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
๑. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลลงแผ่นซี ดี

๒. ควรจัดทาป้ ายนิเทศ แสดงปฏิทินแผนงานติดตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสานักงานประกันคุณภาพ
๓. ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพควรใช้ขอ้ สอบของสถาบันการ
อาชีวศึกษาหรื อพัฒนาข้อสอบให้สามารถสะท้อนคุณภาพวิชาชีพ
อาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริ ง โดยกาหนดเกณฑ์ผา่ นข้อทดสอบที่
เหมาะสมและตรงกันทุกปี เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันและควรมี
การวัดความเที่ยง ความตรงของข้อสอบที่สถานศึกษาออกทุกวิชา
๔. จานวนนักเรี ยนในบางสาขามีนอ้ ย ควรให้มีการแนะนากับ
นักเรี ยนและผูป้ กครองในระดับมัธยมให้เข้าใจและทราบโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพตามสาขาวิชาและสาขางานที่เปิ ดสอน
๕. ควรพัฒนาการบริ หารจัดการในระดับแผนกวิชาให้มีความ
ชัดเจนเข้มแข็ง มีขอ้ มูลตามตังบ่งชี้สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่รับผิดชอบ เช่นจานวนนักศึกษาที่เป็ นปั จจุบนั รายวิชาที่เปิ ด
สอน จานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน ผูส้ อบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ผูจ้ บการศึกษาแล้วมีงานทา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อผูจ้ บการศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
นักศึกษาต่อครู ผสู ้ อนในรายวิชาที่ปิดสอน ฯลฯ มีแผนงานการ
ดาเนินงานในแผนกวิชาให้ชดั เจนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอน
๖. ควรพัฒนาการใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยบริ การ โดยเฉพาะ
ห้องสมุดควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ให้มาก ซึ่ งผล
การประเมินพบว่าจานวนผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสมุดและจานวนผูย้ มื
หนังสื อมีจานวนค่อนข้างน้อย

แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมจัดทาแฟ้ มข้อมูลงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. แจ้งหนังสื อเวียนให้ครู ที่รับผิดชอบงานประกัน
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานการออก
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละแผนกวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหาทุกรายวิชา
๒. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลจะใช้เกณฑ์เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
๑. ดาเนินการออกแนะแนวในการศึกษาต่อและ
เน้นสาขาวิชาที่มีผเู ้ รี ยนน้อย ได้แกช่างเชื่อมและ
ก่อสร้าง แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผล
๑. ดาเนินการจัดทาการประเมินภายในลงสู่ ระดับ
แผนกวิชา ทุกแผนกวิชาเพื่อประเมินคุณภาพ ๗
มาตรฐาน ๔๓ ตัวบ่งชี้

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรี ยน นักศึกษาเข้า
ใช้หอ้ งวิทยบริ การ
๒. ปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตให้ทนั สมัย
๓. จัดหาหนังสื อที่จาเป็ นต่อการศึกษาค้นคว้า
๕๐

ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
๗. ควรพัฒนาวิธีการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษาเพื่อให้ได้ครบทุกคนทุก
สาขาวิชาและทุกระดับ และประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ใช้ผจู ้ บการศึกษาให้ครบทุกสาขา ทุกระดับเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นอย่างแท้จริ ง
๘.ควรมีการบูรณาการการเรี ยนการสอน และผลงานวิจยั หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์มาให้บริ การแก่สังคม และชุมชนเพิม่ ขึ้น รวมถึงการนา
ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริ การทางวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนด้วย

๙. ควรนาผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ บารุ งรักษา ติดป้ ายนิเทศ
แนะนาผลงาน เพื่อเป็ ยเกียรติสถานศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
๑. ดาเนินการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
หลายทางได้แก่ ให้ส่งใบประกาศนียบัตร
กลับหลังจากที่จบการศึกษา ติดตามทาง
โทรศัพท์ ติดต่อทางเอกสาร
๑. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนและ
นาความรู ้มาจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ และ
เผยแพร่ สาธารณะชน
๒. นาประสบการณ์จากการให้บริ การทาง
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
๑. จัดห้องเก็บและรักษาสิ่ งประดิษฐ์เพื่อ
เผยแพร่ พฒั นาและปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
ต่อไป
๑. จัดระบบอินเตอร์ เน็ตที่สามารถติดต่อ
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศได้
๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ระบบโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ

๑๐. ควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายและเก็บ
ข้อมูลให้มากขึ้น
๑๑. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศ
๔.๕.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด
๑.สถานศึกษาควรเพิ่มทักษะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการสื่ อสารด้าน ๑. จัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการ
การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
สื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
ภาษาต่างประเทศ
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
๒. ควรเพิ่มระดับของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ๑. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมต่างๆให้
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๓. ควรเพิ่มระดับของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๑. จัดครู ที่ปรึ กษาพบนักเรี ยน นักศึกษา
ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสัปดาห์
๔. ควรเพิ่มระดับของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๑. จัดครู ที่ปรึ กษาพบนักเรี ยน นักศึกษา
ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสัปดาห์
ชั้นสู ง
๕. ควรเพิ่มระดับของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และ
๑. จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้ทนั สมัย ใน

เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม

การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้อย่าง
หลากหลาย
๕๑

ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
๖. ควรพัฒนาการเผยแพร่ นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน ๑. ส่ งเสริ มให้ครู - นักเรี ยนทาโครงการ
งานวิจยั ให้ครบทุกช่องทาง
สิ่ งประดิษฐ์ และส่ งผลงานเข้าประกวดในระดับ
ภาคและระดับชาติ
๒. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเผยแพร่ ผา่ นเวป
ไซด์ของวิทยาลัย
๔.๕.๓ การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรเพิ่มทักษะของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ ๑. กาหนดแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตร
สื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ง ๒. ทาแผนสอนเสริ มนอกเวลา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๒. ควรเพิ่มระดับของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
๓. ควรเพิ่มระดับของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๑. กาหนดแผนงานโครงการ ส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
๒. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในโครงการ
บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
๑. ปรับปรุ งระบบติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน
๒. เพิ่มช่วยโมงพบครู ที่ปรึ กษา
๓. แนะแนวการศึกษา

๔. ควรเพิม่ ระดับของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

๑. ปรับปรุ งระบบติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน
๒. เพิ่มช่วยโมงพบครู ที่ปรึ กษา
๓. เพิ่มกระบวนการแนะแนวการศึกษา

๕. ควรเพิ่มระดับของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้
๑. จัดทาแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตร
และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน ๒. ปฏิรูปการเรี ยนการสอนโดยใช้ผเู้ รี ยนเป็ น
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ศูนย์กลาง
๓. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทาโครงการหารรายได้
ระหว่างเรี ยน
๖. ควรพัฒนาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน ๑.พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบมีส่วน

ของครู ผสู้ อน

ร่ วม

๕๒

ตอนที่ ๕
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗

ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพ
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
นวัตกรรมและการวิจยั
ภาวะผูน้ าและการจัดการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ ๑ สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่ อไปนี้
ข้ อกาหนดที่ ๑.๑ ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี

ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตาม
ชั้นปี ของระดับ
ปวช. คิดเป็ นร้อยละ
๘๕.๓๒ระดับ ปวส.
คิดเป็ นร้อยละ

/

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๙๕.๒๐ เฉลี่ยทุกชั้น
ปี คิดเป็ นร้อยละ
๘๘.๑๒
๕๓
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. กาหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยน
๓. สร้างเจตคติที่ดีและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางวิชาชีพ
๔. จัดหาสถานประกอบการได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผเู ้ รี ยนในการฝึ กงานนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามตารางที่กาหนด
๒. จัดกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๓. มีการส่ งนักศึกษาออกฝึ กงานในสถานประกอบการที่เหมาะสม
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ระดับ ปวช.
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ๑ ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน ๒๑๘ คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร ๑๗๘ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๘๑.๐๐
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ๒ ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน ๑๗๐ คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร ๑๔๘ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๘๗.๐๕
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. ๓ ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน ๑๑๖ คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร ๑๐๔ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๘๙.๖๕
๒. ระดับ ปวส.
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ๑ ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน ๘๕ คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร ๘๑ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๕.๒๙
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน ๔๐ คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร ๓๘ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๕.๐๐
๓. ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนปี การศึกษา๒๕๕๔ระดับชั้น ปวช. ๑, ปวช.๒ ,ปวช. ๓ , ปวส. ๑,ปวส. ๒
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี คน คิดเป็ นร้อยละ ๘๘.๑๒
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑
-

๕๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การ
ประเมิน

สาขาที่มีเทียบโอน ร้อยละ ๗๕
ของผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ เทียบ
กับผูย้ นื่ คาร้อง

ข้อมูลความสาเร็ จ

เกณฑ์การประเมิน
ดี

ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตาม
ชั้นปี ระดับ ปวส.
(เทียบโอน) เฉลี่ย คิด
เป็ นร้อยละ ๑๐๐

/

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. กาหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยน
๓. สร้างเจตคติที่ดีและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามตารางที่กาหนด
๒. จัดกิจกรรมที่เพิม่ พูนทักษะให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้น ปวส. จานวน ๑๑ คน
และผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๑๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒
-

๕๕
ข้ อกาหนดที่ ๑.๒ ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ ใน
งานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๗๕
สามารถประยุกต์
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ

ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.
และ ปวส. มี
ความสามารถ
ประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์มา
ใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ คิด
เป็ นร้อยละ ๙๑.๘๖

/

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง =
น้อยกว่าร้อยละ
๖๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ บูรณาการกับวิชาชีพ
๒. จัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับวิชาชีพ
๓. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. ครู ผสู ้ อนวิชาชีพได้จดั กิจกรรมที่แสดงออกถึงการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาใช้กบั
วิชาชีพ
๒. ครู ผสู ้ อนวิชาชีพประเมินการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาใช้กบั วิชาชีพ
ข้ อมูลความสาเร็จ

๑. ผูเ้ รี ยน ปวช. และ ปวส. จานวน ๑๕๘ คน มีความสามารถประยุกต์หลักการด้านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา จานวน ๑๗๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๑.๘๖
๕๖
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓
- เพิ่มจานวนการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ
- ควรจัดโครงการ/โครงงานในทุกระดับชั้น
ข้ อกาหนดที่ ๑.๓ ทักษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษาสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ข้อมูลความสาเร็ จ

สาขางานต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๗๕
มีทกั ษะด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน
และการสนทนา
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะด้าน
การฟังการอ่าน การ
เขียนและการสนทนา
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ร้อยละ
๖๘.๓๖

ดี

เกณฑ์การ
ประเมิน

พอใช้ ปรับปรุ ง
/
ดี = ร้อยละ
๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง =
น้อยกว่าร้อยละ
๖๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. กาหนดให้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็ นภาษาที่ตอ้ งพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. นาระบบข้อมูลและสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
๒. จัดหาสื่ อการเรี ยนที่ทนั สมัยและน่าสนใจ เช่น วีดีทศั น์ สื่ อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมหนังสื อ

๓. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิภาษาอย่างแท้จริ ง

๕๗
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑.ผูเ้ รี ยน ปวช. และ ปวส.ทั้ง ๒ ภาคเรี ยน จานวน ๒,๐๙๔ คน ผ่านเกณฑ์ ๑,๔๑๕ คน
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ ๖๘.๓๖
ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๔
พัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่สูงขึ้น
ข้ อกาหนดที่ ๑.๔ ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

สรุ ปการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ข้อมูลความสาเร็ จ

ครู ผสู้ อนวิชา ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๗๕
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ความรู้
สาขางานต่างๆ และเทคโนโลยี
การศึกษาค้นคว้า
และเทคโนโลยีใน
การปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ

ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าและ
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ร้อยละ ๙๐.๘๖

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. แผนการจัดการเรี ยนรู้วชิ าคอมพิวเตอร์
๒. จัดศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

ดี
/

เกณฑ์การ
ประเมิน

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
๕๘
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางานทั้ง ๒ ภาคเรี ยน จานวน ๑,๒๘๐ คน มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยี ในการศึกษาค้นคว้า และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ จานวน ๑,๑๖๓ คน คิดเป็ นร้อยละ
๙๐.๘๖
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๕
- จัดห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ข้ อกาหนดที่ ๑.๕ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สรุ ปการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
งานกิจกรรมงาน
ปกครอง
สาขางานต่างๆ

เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลความสาเร็ จ

ดี

ผูเ้ รี ยนร้อยละ๗๕ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีร้อย
ละ ๗๕.๘๖

/

เกณฑ์การประเมิน

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒. ชี้แจงทาความเข้าใจกับครู ทุกคนเพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิในวิชาที่สอน

๕๙
ข้ อมูลความพยายาม
๑. ครู ที่สอนในแต่ละรายวิชาระบุคะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม แต่ละรายวิชาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ทาความเข้าใจตกลงแจ้งกับผูเ้ รี ยนทุกรายวิชา
๒. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
๓. มีการประเมินผูเ้ รี ยนในด้านพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม การมีมนุษยสัมพันธ์
ทีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. จานวน ๑,๑๑๙ คน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม จานวน ๘๕๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๖.๔๙
๒. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. จานวน ๒๖๙ คน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม จานวน ๑๙๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๓.๒๓
๓. ผูเ้ รี ยนระดับปวช. และปวส. มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามการมีมนุษย
สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ ๗๕.๘๖
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๖
ข้ อกาหนดที่ ๑.๖ ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗ ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สรุ ปการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง

งานทะเบียน

ร้อยละ ๗๕ ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับ ปวช.มีผลฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ฯคิดเป็ นร้อยละ
๔๑.๕๐

/

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๖๐
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. กาหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแต่ละชั้นปี
๒. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลแต่ละชั้นปี ให้ผเู ้ รี ยนทราบ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. ดาเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
๒. ดาเนินการวัดผลประเมินผลทุกภาคเรี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จานวนผูเ้ รี ยนที่จบชั้น ปวช. ๓ แรกเข้า ๒๐๐ คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา ๘๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๑.๕๐
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๗
-เพิ่มจานวนผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อเทียบกับแรกเข้าให้สูงขึ้น
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘ ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
งานทะเบียน

ร้อยละ ๗๕ ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ

ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การ

/

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

เรี ยนตามเกณฑ์การ สาเร็ จการศึกษา คิด
สาเร็ จการศึกษา
เป็ นร้อยละ ๗๐.๕๘
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๖๑
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสู งในระดับ ปวส.๒
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวส. ๒ แรกเข้า ๕๑ คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา ๓๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๐.๕๘
ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๘
-เพิ่มจานวนผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. เมื่อเทียบกับแรกเข้าให้สูงขึ้น
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙ ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่างๆ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ข้ อมูลความตระหนัก

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพคิดเป็ นร้อยละ
๙๐.๐๐

/

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาในระดับ ปวช.๓
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวช.๓ เข้ารับการประเมิน ๑๑๐ คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๙๙ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๙๐.๐๐
๖๒
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐ ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่างๆ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ น
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ น
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

/

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสู งในระดับ ปวส.๒
ข้ อมูลความสาเร็จ

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๑. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวส. ๒ เข้ารับการประเมิน ๓๗ คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓๗ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐
๖๓
ข้ อกาหนดที่ ๑.๗ ความรู ้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑ ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ ศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานแนะแนว / ร้อยละ ๖๐ ของ
งานทะเบียน ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จ
การศึกษาที่ได้งาน
ทาในสถาน
ประกอบการ
ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี

ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทา
ในสถาน
ประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1
ปี คิดเป็ นร้อยละ
๙๕.๖๕

/

ดี = ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๕-๕๙
ปรับปรุ ง =
น้อยกว่าร้อยละ
๕๐

ข้ อมูลความตระหลัก
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดกิจกรรมในการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. จานวน ๑๐๐ คน สามารถติดต่อได้ ๙๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๐๐
ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน
๑ ปี จานวน ๙๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๖.๐๐

๒. ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. จานวน ๓๘ คน สามารถติดต่อได้ ๓๗ คน คิดเป็ นร้อยละ
๙๗.๓๗ ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน ๑ ปี จานวน ๓๖ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๙๔.๗๓
๓. ผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษาแล้วทางานในสถานประกอบการ/ประกออาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน๑ ปี
จานวน ๑๓๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๕.๖๕
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
๖๔
ข้ อกาหนดที่ ๑.๘ คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการหรื อหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานภาคทวิภาคี สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพระดับความ
พึงพอใจฯอยูใ่ น
ระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป

สถานประกอบการมี
ระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับ ๔.๒๒

/

ดี = ร้อยละ
๔.๐๐-๕.๐๐
พอใช้ = ร้อย
ละ ๓.๕ -๓.๙๙
ปรับปรุ ง =
น้อยกว่า-๓.๕๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. มอบหมายความรับผิดชอบในการติดตามผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
๑ จัดทาแบบประเมินความพึงพอในต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้ความสามารถด้าน
วิชาการ
๒. ส่ งแบบสอบถามให้แก่สถานประกอบการ สถานศึกษาที่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าทางานหรื อศึกษาต่อ
ข้ อมูลความสาเร็จ

๑. สถานประกอบการและสถานศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการความรู ้
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็ นในการทางาน คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ ๔.๒๒
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒
-

๖๕
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๑. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน - ดี >๗๔
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามชั้นปี
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
๒. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผล - ดี >๗๔
การเรี ยนรู ้(เทียบกับผูย้ นื่ คาร้อง)
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
๓. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการ - ดี >๗๔
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา - พอใช้ ๖๐-๗๔
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
- ปรับปรุ ง < ๖๐
๔. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร
- - ดี >๗๔
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา - พอใช้ ๖๐-๗๔
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- ปรับปรุ ง < ๖๐
๕. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างหมาะสม
๖. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ ๘๘.๑๒

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

ร้อยละ ๙๑.๘๖

ระดับ ดี

ร้อยละ ๖๗.๕๗

ระดับ พอใช้

ร้อยละ ๙๐.๘๖

ระดับ ดี

ร้อยละ ๗๕.๘๖

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้
๗. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๘. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
๙. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เกณฑ์ เชิงปริมาณ
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ ๔๑.๕๐

ระดับ ปรับปรุ ง

ร้อยละ ๗๐.๕๘

ระดับ พอใช้

ร้อยละ ๙๐.๐๐

ระดับ ดี
๖๖

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๑๐. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
- ดี >๕๙
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน - พอใช้ ๕๐-๕๙
มาตรฐานวิชาชีพ
- ปรับปรุ ง < ๕๐
๑๑. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาใน - ดี >๕๙
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ - พอใช้ ๕๐-๕๙
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
- ปรับปรุ ง < ๕๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ - ดี ๔.๐๐-๕.๐๐
ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม - พอใช้๓.๕๐-๓.๙๙
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จ - ปรับปรุ ง ๑.๐๐-๓.๔๙
การศึกษา
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑
สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒
จุดทีต่ ้ องพัฒนา ได้ แก่

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 100

ระดับ ดี

ร้อยละ 95.65

ระดับ ดี

ร้อยละ ๔.๒๒

ระดับ ดี

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗,๘

๖๗

มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกาหนดที่ ๒ สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ ๒.๑ ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓ ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
สาขางานต่าง ๆ ร้อยละ ๗๕ ของ มีการจัดแผนการ
/
หลักสู ตรที่เปิ ด
เรี ยนฐานสมรรถนะ
สอนใน
ทุกสาขา คิดเป็ น
สถานศึกษาที่มีกา ร้อยละ ๑๐๐
ระพัฒนาแบบฐาน
สมรรถนะ
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดแผนการเรี ยนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดทาแผนการเรี ยนในสาขาวิชาชีพที่สัมพันธ์กบั สถานประกอบการ
ข้ อมูลความสาเร็จ

ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๑. สาขางานที่จดั แผนการเรี ยนแบบฐานสมรรถนะโดยคิดเป็ นสัดส่ วนจานวนร้อยละของหน่วยกิต
ช่างยนต์
๑๐๐
ช่างเชื่อมโลหะ
๑๐๐
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
๑๐๐
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑๐๐
ช่างก่อสร้าง
๑๐๐
พณิ ชยการ
๑๐๐
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓
๖๘
ข้ อกาหนดที่ ๒.๒ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔ ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลความสาเร็ จ

สาขางานต่าง ๆ มีการจัดแผนการ
เรี ยนรู้แบบบูรณา
การร้อยละ๗๕
ของรายวิชาที่เปิ ด
สอน

มีการจัดแผนการ
เรี ยนรู้แบบบูรณา
การทุกรายวิชาที่เปิ ด
สอน คิดเป็ นร้อย
๘๐.๒๐

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ให้ครู ทุกคนจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดี = ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๖๐-๗๔
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. แผนการเรี ยนรู้ทุกแผนมีการบูรณาการ
๒. มีการจัดทาแผนการเรี ยนรู้แบบบูรณการ จานวน ๒๓๑ แผน จากแผนทั้งหมด ๒๘๘ แผน
คิดเป็ นร้อยละ ๘๐.๒๐ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔
-

๖๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕ ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลความสาเร็ จ

อาจารย์ผสู้ อน ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนต่อ
คุณภาพการสอน
ของผูส้ อนอยูใ่ น
ระดับ ๔.๐๐ขึ้นไป

ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนต่อ
คุณภาพการสอน
ของผูส้ อนโดยเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ ๔.๒๔

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดี = ร้อยละ
๔.๐๐-๕.๐๐
พอใช้ = ร้อยละ
๓.๕๐-๓.๙๙
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า๑.๐๐-๓.๔๙

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ให้ครู ทุกคนจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ๔.๒๔

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕
-

๗๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๖ ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสม
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
งานพัสดุ
งานการเงิน
ฝ่ ายแผน

ร้อยละ ๑๕ ของ
งบดาเนินการ
ทั้งหมด

ข้อมูลความสาเร็ จ
งบประมาณสาหรับ
วัสดุฝึกรวมคิดเป็ น
ร้อยละ ๑๗.๖๒

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดี = ร้อยละ ๑๕
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๑๐-๑๕
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒. มีการเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุฝึกนอกเหนือจากที่จดั สรรไว้ในแผนปฏิบตั ิการ

ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จานวนงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึกทั้งหมดเป็ นเงิน ๓,๖๔๒,๖๐๐ บาท ของ
งบประมาณทั้งหมดโดยไม่รวมงบลงทุน
๒. งบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาเป็ นเงิน ๒๐,๖๗๘,๗๓๕.๐๐ บาท
๓. ร้อยละของงบประมาณสาหรับวัสดุฝึก ๑๗.๖๒
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๖
-

๗๑
ข้ อกาหนดที่ ๒.๓ จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๗ ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ห้องปฏิบตั ิการ จานวนผูเ้ รี ยน ๑ ผูเ้ รี ยน ๑ คน ต่อ
คอมพิวเตอร์ คนต่อ ๑ เครื่ อง
๑เครื่ อง

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ปรับปรุ งพัฒนาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
๒. จัดตารางการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมิน
ดี
/

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ผูเ้ รี ยน ๑คน
ต่อ ๑ เครื่ อง
พอใช้ = ผูเ้ รี ยน
๒ คน ต่อ ๑เครื่ อง
ปรับปรุ ง =
ผูเ้ รี ยน ๓ คน ต่อ
๑เครื่ อง

๒. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมและขยายห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๔ มี ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์จานวน ๓ ห้อง รวม ๗๕ เครื่ อง
ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๔ มี ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์จานวน ๓ ห้อง รวม ๘๑ เครื่ อง
๒. มีหอ้ ง Internet จานวน ๑ ห้อง ๑๘ เครื่ อง
๓. จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงพอสาหรับผูเ้ รี ยน ๑ คน ต่อ ๑ เครื่ อง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๗
-

๗๒
ข้ อกาหนดที่ ๒.๔ จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาทั้งใน
สถานศึกษาสถานประกอบการและแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘ ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการศูนย์
วิทยบริ การโรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
งานอาคาร ระดับความ
สถานที่
เหมาะสมในการจัด
อาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยน

ข้อมูลความสาเร็ จ
การจัดห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการและ
โรงฝึ กงานการจัดศูนย์
วิทยบริ การ การจัด
ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยนและมี
ประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี

ดี
/

เกณฑ์การ
ประเมิน
พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ปฏิบตั ิทุกข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ
๑-๓ ข้อ
ปรับปรุ ง =
ปฏิบตั ิ ๑- ๒ ข้อ

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และสาขาวิชาต่าง ๆ รับผิดชอบ
๒. กาหนดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ปฏิบตั ิ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการซ่อมแซมและปรับปรุ งดูแลรักษาอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
๒. มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม
๓. มีการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
๔. มีการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ เพิ่มขึ้น

๗๓
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. การจัดอาคารเรี ยน อาคาประกอบ ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
๒. การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
๓. การจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
เกณฑ์การ
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
หัวหน้างาน ระดับความ
ระดับความเหมาะสม /
ดี = ปฏิบตั ิทุกข้อ
ห้องสมุด
เหมาะสมในการ ในการจัด ศูนย์วทิ ย
พอใช้ = ปฏิบตั ิ ๓ข้อ
จัดศูนย์วทิ ย
บริ การให้เหมาะสม
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ๑บริ การให้เหมาะ กับวิชาที่เรี ยนมี
๒ ข้อ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับ ดี

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ปรับปรุ งพัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
๒. จัดตารางการใช้ศูนย์วทิ ยบริ การ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการปรับปรุ งศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีขอ้ มูลจานวนครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วิทยบริ การ
๒. รายงานจานวนผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดอาคารศูนย์วทิ ยบริ การห้องสมุด
๗๔
๓. การใช้งานเกี่ยวกับการยืม-คืนสื่ อสิ่ งพิมพ์และวีดีทศั น์ภายในห้องสมุด
๔. การบริ หารระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
๕. การให้บริ การแก่ชุมชน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๑๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๐ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การ
ประเมิน

สาขางานต่าง ๆ ระดับความ
/ หัวหน้างาน เหมาะสมในการ
พัสดุ
จัดให้มีครุ ภณั ฑ์
และอุปกรณ์

จานวนครุ ภณั ฑ์และ
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ช้งาน
ได้อยูใ่ นระดับ ดี

ดี = ปฏิบตั ิทุก
ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ
ข้อ ๑-๔
ปรับปรุ ง =
ปฏิบตั ิ ข้อ ๑-๓

/

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ การเรี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ ให้เหมาะสม
๒. มีการเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
๓. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่อยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ร้อยละ ๗๐.๖๕
๒. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ ร้อยละ ๖๕.๕๐
๓. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย ร้อยละ ๖๐.๓๐
๔. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้โดยเฉลี่ย ๖๖.๒๐
๗๕
๕. มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๐
ข้ อกาหนดที่ ๒.๕ จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๑ ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี

พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การ
ประเมิน

สาขางานต่าง ๆ ร้อยละ ๗๐ ของสาขา
งานทั้งหมดจัดระบบ
ความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวกได้
อย่างมี
คุณภาพ

สาขางานทั้งหมด
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพคิดเป็ น
ร้อยละ ๘๗.๕๐

/

ดี = ร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อย
ละ ๖๐-๖๙
ปรับปรุ ง =
น้อยกว่าร้อยละ
๖๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. แต่งตั้งครู – ลูกจ้างปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามประจาวัน ทุกเดือน
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยบริ เวณหน้าวิทยาลัยฯและภายในวิทยาลัย
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๒. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกภายในสาขางาน
และภายในอาคารห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ

๗๖
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. สาขางานที่จดั ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
โดยรวม จานวน ๑๐ สาขางาน / ๗ หัวข้อเรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๕๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๑
ข้ อกาหนดที่ ๒.๖ พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๒ ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน

งานบุคลากร

ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาหน้าที่
รับผิดชอบ

บุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ร้อยละ ๑๐๐

/

ดี = ร้อยละ ๙๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๗๕-๘๙
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. คาสัง่ ให้บุคลากรไปราชการ/พัฒนา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดส่ งครู และบุคลกรสายสนับสนุนไปเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จานวนครู ท้ งั สิ้ น ๓๙ คน ได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าคนละ ๒๐ ชัว่ โมง จานวน ๓๙ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ๒๕ คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบจานวน ๒๕ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๓. จานวนครู และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ๖๔ คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
จานวน ๖๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๗๗
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๒
- เพิ่มการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มากขึ้น
ข้ อกาหนดที่ ๒.๗ ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่างมี่ประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๓ จานวนครั้งหรื อประมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

สาขางานต่าง ๆ จานวนครั้งหรื อปริ มาณ มีการระดม
ดี = มากกว่า ๒๕
/
ในการระดมทรัพยากร ทรัพยากรจากแหล่ง
ครั้ง
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
พอใช้ = ๒๐-๒๔
ภายในและภายนอก
และภายนอก
ปรับปรุ ง = น้อย
สถานศึกษาเพื่อ
สถานศึกษาเพื่อการ
กว่า ๒๐ ครั้ง
สนับสนุนการจัด
จัดการศึกษาอย่างมี
การศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ๒๗
ประสิ ทธิภาพ
ครั้ง
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒. ขอความร่ วมมือจากภายนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการระดมทรัพยากรภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัยฯ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา ๑๘ ครั้ง ภายนอก ๙ ครั้งรวมทั้งสิ้ น ๒๗ ครั้ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๓
ควรมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ่มขึ้น
๗๘
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๔ จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ
ระบบปกติ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
งานทวิภาคี

สถานประกอบการ
ให้ความร่ วมมือใน
งานและรับผูเ้ รี ยน
ปวช. ๓ และ ปวส. ๑
ฝึ กงานครบร้อยละ
๑๐๐

ข้อมูลความสาเร็ จ
จัดส่ งผูเ้ รี ยนฝึ กงาน
ในสถาน
ประกอบการ ชั้น
ปวช. ๓ และ ปวส.๑
จานวน ๑๑๑ แห่ง

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
/

ดี = มากกว่า ๑๕
แห่ง
พอใช้ = ๑๐-๑๔
แห่ง
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า ๑๐ แห่ง

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนการเรี ยนให้ผเู้ รี ยนได้ไปฝึ กงานในสถานประกอบการ
๒. ประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการสารวจข้อมูลสถานประกอบการ
๒. มีการประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการร่ วมกันจัดการศึกษา
๓. จัดส่ งนักศึกษาชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๑ ออกฝึ กงานในสถานประกอบการ
๔. ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทวิภาคี
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จัดส่ งเรี ยนออกฝึ กงานในสถานประกอบการทั้งระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๑ จานวน ๑๙๖ คน ในสถาน
ประกอบการ ๑๑๑ แห่ง
๒. รวมจานวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ๑๑๑ แห่ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๔
-

๗๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๕ จานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการ พัฒนา
ผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การ
ประเมิน
คณะวิชาและ ร้อยละ ๙๐ ของ
สาขางานที่จดั หา
/
ดี = ร้อยละ ๙๐
งานสารบรรณ สาขางานที่จดั หา ผูเ้ ชี่ยวชาญมาร่ วมใน
ขึ้นไป
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมใน การพัฒนาผูเ้ รี ยน
พอใช้ = ร้อย
การพัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน – ชัว่ โมง
ละ๗๕-๘๙
ตั้งแต่ ๒ คนต่อภาคเรี ยนขึ้นไป
ปรับปรุ ง =
ชัว่ โมงต่อภาค
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
น้อย กว่าร้อย
เรี ยนขึ้นไป
ละ ๗๕

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ทุกสาขางานมีวทิ ยากรมาให้ความรู้
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการประสานวิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้
๒. มีการนาผูเ้ รี ยนเข้ารับการศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา
๒. จานวนสาขางานที่มีผมู ้ าบรรยายให้ความรู ้ต้ งั แต่ ๒ คน/ ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน(ที่2)จานวน ๗ สาขา
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๕
- ควรเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาสาขางานยานยนต์มากกว่านี้

๘๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๖ อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานหลักสู ตร
งานบุคลากร

ร้อยละ ๙๐ ของสาขา
งานที่มีผสู้ อนประจา
มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
ผูส้ อน ๑ คนต่อ
ผูเ้ รี ยนไม่เกิน ๓๕
คน
ข้ อมูลความตระหนัก

อัตราส่ วนครู ประจาที่
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
ผูส้ อน ๑ คนต่อผูเ้ รี ยน
ไม่เกิน ๓๕ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๗๑.๔๓

/

ดี = ร้อยละ ๑๐๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๕๐-๙๙
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐

๑. มอบหมายให้ครู ทาการสอนตามตารางและสาขางาน
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการจัดครู ผสู ้ อนที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพสอนตรงกับสาขางาน
๒. จัดจ้างครู ให้เพียงพอกับการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. อัตราส่ วนครู ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผูเ้ รี ยน แยกตามสาขาวิชา
ช่างยนต์
= ๑ : ๔๖.๒๐
ช่างเชื่อมโลหะ
= ๑ : ๓๓.๐๐
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
= ๑ : ๓๕.๕๐
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
= ๑ : ๑๘.๓๓
ช่างก่อสร้าง
= ๑ : ๔.๐๐
ช่างซ่อมบารุ ง
= ๑ : ๒๑.๓๓
พณิ ชยการ
= ๑ : ๓๒.๗๘
สาขางานที่ครู มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ ๑ : ๓๕ จานวน ๕ สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ ๗๑.๔๓
สาขาวิชาทีผ่ ้สู อนต่ อผู้เรียนไม่ เป็ นตามเกณฑ์ ๑: ๓๕ จานวน ๒ สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.๕๗
ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๖
- จัดจ้างครู ให้เพียงพอกับการจัดการเรี ยนการสอน
๘๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๗ อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
งานหลักสู ตร
งานทะเบียน
งานบุคลากร

อัตราส่ วนผูส้ อน ๑ อัตราส่ วนผูส้ อน
คนผูเ้ รี ยนน้อยกว่า ประจา 1 คนต่อ
๒๕ คน
ผูเ้ รี ยนทั้งหมด =
๑ : ๒๐.๔๘

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

เกณฑ์การประเมิน
ดี = ผูส้ อน ๑ คน ต่อ
ผูเ้ รี ยนน้อยกว่า ๒๕ คน
พอใช้ = ผูส้ อน ๑ คน
ต่อผูเ้ รี ยน ๒๕ -๓๐ คน
ปรับปรุ ง = ผูส้ อน ๑
คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า
๓๐ คน

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดหาครู ให้มีจานวนเพียงพอ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. จัดครู ผสู ้ อนสัมพันธ์กบั สาขางาน
๒. มีการจัดจ้างครู ตามสัดส่ วนกับผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ครู ผสู้ อนประจา จานวน ๓๙ คน นักเรี ยนทั้งหมดจานวน ๗๙๙ คน คิดเป็ นอัตราส่ วน ๑ : ๒๐.๔๘
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๗
-

๘๒
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้
๑๓. ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ข้อ)
๑๔. ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการ โดยมีการดาเนินการ
๑. ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯจากฝ่ าย
วิชาการ
๒. มีรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอน

เกณฑ์ เชิงปริมาณ
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐
- ดี >๗๔
- พอใช้ ๖๐-๗๔
- ปรับปรุ ง < ๖๐

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

ร้อยละ ๘๐.๒๐

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

บันทึกหลังสอน
๓. ผ่านการนิ เทศจากคณะกรรมการนิ เทศ
ติดตามและประเมินผล
๔.มีการนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้เช่น
พัฒนาสื่ อ แผนฯ
๑๕. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
- ดี ๔.๐๐-๕.๐๐
คุณภาพการสอนของผูส้ อน
- พอใช้๓.๕๐-๓.๙๙
- ปรับปรุ ง๑.๐๐ – ๓.๔๙
๑๖. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม(เทียบกับ
งบดาเนินการทั้งหมด)
๑๗. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา(จานวน
ผูเ้ รี ยนต่อครั้งของการเรี ยนในรายวิชาที่ใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ )

- ดี >๑๕
- พอใช้๑๐-๑๕
- ปรับปรุ ง< 10
- ดี ๑ : ๑
- พอใช้ ๒ : ๑
- ปรับปรุ ง ๓ : ๑

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๔.๒๕

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑๗.๖๒

ระดับ พอใช้

ผูเ้ รี ยน ๑ คน ต่อ ๑
เครื่ อง

ระดับ ดี

๘๓
ตัวบ่ งชี้
๑๘. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
๑๙. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ย
บริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

- ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
ปฏิบตั ิครบทุก4ข้อ
- พอใช้ ปฏิบตั ิ ๑- ๓
- ซ่อมแซม
- ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ๑- ๒ - ปรับปรุ ง
- พัฒนา
- จัดหาคุรุภณั ฑ์
- ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
- พอใช้ ปฏิบตั ิ ๓ ข้อ

ปฏิบตั ิครบทุก ๕

ผลการ
ประเมิน

ระดับ ดี

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
๒๐. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

- ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ๑-๒

ข้อ

- ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
- พอใช้ ปฏิบตั ิ ๑-๔
- ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ๑-๓
๒๑. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
- ดี >๗๐
ปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความ - พอใช้๖๐-๗๐
สะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขา - ปรับปรุ ง< ๖๐
งาน(ร้อยละของสาขางานที่จดั ระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวย
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ)
๒๒. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา - ดี >๘๙
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- พอใช้ ๗๕-๘๙
- ปรับปรุ ง< 75
๒๓. จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดม - ดี >๒๕ ครั้ง
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
- พอใช้ ๒๐-๒๔
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด - ปรับปรุ ง< ๒๐ ครั้ง
การศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒๔. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัด - ดี >๒๐ แห่ง
การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา - พอใช้ ๑๕- ๑๙ แห่ง
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
- ปรับปรุ ง< ๑๕ แห่ง

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบตั ิครบ ๔ ข้อ

ระดับ ดี

ร้อยละ๘๗.๕๐

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

จานวน ๒๗ ครั้ง

ระดับ ดี

จานวน ๑๑๑ แห่ง

ระดับ ดี

๘๔
ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๒๕. จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ดี >๘๙
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วน - พอใช้ ๗๕-๘๙
ร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน(ร้อยละของสาขาวิชา - ปรับปรุ ง< ๗๕
ที่จดั หาผูเ้ ชี่ยวชาญ)

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๒๖. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา

- ดี ๑๐๐
- พอใช้ ๕๐-๙๙
- ปรับปรุ ง< ๕๐

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๗๑.๔๓

ระดับ พอใช้

๑: ๒๐.๔๘

ระดับ ดี

๒๗. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน

- ดี ๑ :๒๕
- พอใช้ ๑ : ๒๕-๓๐
- ปรับปรุ ง ๑ : ๓๐
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒

ระดับ ดี

สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ๑๖,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๗
จุดทีต่ ้ องพัฒนา ได้ แก่
ตัวบ่ งชี้ ๒๖

๘๕
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ข้ อกาหนดที่ ๓

สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้

ข้ อกาหนดที่ ๓.๑ จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๘ จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
งานที่ปรึ กษา

การจัดให้ผเู้ รี ยน
พบที่ปรึ กษาต่อปี
๒๕ ครั้ง

ครู ที่ปรึ กษาได้พบ
ผูเ้ รี ยน เฉลี่ย
๒๖.๐๕ ครั้งต่อปี

/

ดี = มากกว่า ๒๕
ครั้งต่อปี
พอใช้ = ๒๐-๒๕
ครั้งต่อปี
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า ๒๐ ครั้งต่อปี

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ออกคาสั่งมอบหมายให้ครู เป็ นที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการสารวจเวลาการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ล่ะชั้นปี
๒. มีการสารวจการเข้าแถวร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
๓. จัดทาบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ครู ที่ปรึ กษาเข้าพบผูเ้ รี ยนเฉลี่ย ๒๖.๐๕ ครั้งต่อปี
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๘
- เพิ่มการติดตามผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้มากขึ้น

๘๖
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๙ จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การประเมิน

งานกิจกรรมเสริ ม จัดบริ การตรวจสาร
เสพติดปี ละ 1 ครั้ง
และมีผเู้ รี ยนได้รับ
การตรวจสารเสพ
ติดไม่นอ้ ยกว่า ร้อย
ละ ๙๐

มีการตรวจสาร
เสพติดให้แก่
ผูเ้ รี ยนจานวน ๒
ครั้ง มีผเู ้ รี ยน
ได้รับการตรวจ
สารเสพติด
ร้อยละ ๙๐.๖๕

/

ดี = ๑ ครั้งต่อปี
หรื อมากกว่าและ
จานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจ
มากกว่าร้อยละ ๙๐
พอใช้ = ๑ ครั้งต่อปี
หรื อมากกว่าและ
จานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจ ร้อย
ละ ๘๐ -๙๐
ปรับปรุ ง = ๑ ครั้ง
ต่อปี หรื อมากกว่า
และจานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจ
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หรื อไม่มีการตรวจ

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการเฝ้ าระวังสารเสพติด
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนินการตรวจสารเสพติด เป็ นระยะ ๆ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู ้ รี ยน จานวน ๒ ครั้ง จานวนนักเรี ยน ๗๖๐ คน
นักเรี ยนได้รับการตรวจ ๖๘๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๐.๖๕
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๒๙
๘๗
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๐ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การ
ประเมิน

งานทะเบียนและ ผูเ้ รี ยนที่ออก
ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออก
วัดผล
กลางคันน้อยกว่า กลางคันเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ ๓๑
แรกเข้าคิดเป็ นร้อยละ
๒๑.๖๕

/

ดี = น้อยร้อยละ
๓๑
พอใช้ = ร้อยละ
๓๑-๔๐
ปรับปรุ ง =
มากกว่าร้อยละ
๔๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ออกคาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการติดตามประสานงานระหว่างครู ที่ปรึ กษากับผูป้ กครอง โดย ส่ งจดหมาย โทรศัพท์
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. แรกเข้าจานวน ๖๗๔ คน ออกกลางคัน ๑๖๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๔.๑๘
๒. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. แรกเข้าจานวน ๑๒๕ คน ออกกลางคัน ๑๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๘.๐๐
๓. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าจานวน ๗๙๙ คน ออกกลางคัน ๑๗๓ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๖๕
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๐
๑. ลดจานวนผูเ้ รี ยนออกกลางคันให้นอ้ ยลง
๒. ควรมีสมาคมครู ผูป้ กครอง และศิษย์เก่า

๘๘
ข้ อกาหนดที่ ๓.๒ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๑ จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
สรุ ปผลการประเมิน

แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
งานกิจกรรมฯ ร้อยละ ๘๐ ของ
งานคุณธรรม สาขางานต่างๆ มี
จริ ยธรรม
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้ง ๓
ประเภทกิจกรรม

ผลการประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ

ดี

สาขาต่าง ๆ มีการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม ๓ ประเภท
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

/

พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดี = ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๗๕- ๗๙
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. มีแผนงาน/ โครงการการจัดกิจกรรม
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นการจัดกิจกรรมตามแผนที่เสนอในโครงการ
๒. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวิชาการ ๓๐ ครั้ง กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ ๕๗ ครั้ง และกิจกรรมที่ส่งเสริ มบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ๔๘ ครั้ง
๒. สาขางานที่จดั กิจกรรมครบทั้ง ๓ ประเภท จานวน ๘ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๑
-

๘๙
ข้ อกาหนดที่ ๓.๓ จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๒ จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณี
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
สรุ ปผลการประเมิน

แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
งานกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ของ
เสริ มหลักสู ตร สาขาต่าง ๆ มีการ
จัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายใน
ประเภทกิจกรรม

ผลการประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ

ดี

สาขางานต่าง ๆ มี
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก ทั้ง ๒
ประเภทคิดเป็ นร้อย
ละ๑๐๐

/

พอใช้ ปรับปรุ ง

เกณฑ์การ
ประเมิน
ดี = ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
๗๕- ๗๙
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดทาแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุรักษ์
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จานวน ๘ ครั้ง
๒. ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จานวน ๖ ครั้ง
๓. สาขางานที่จดั กิจกรรมครบทั้ง ๒ ประเภท จานวน ๑๐ สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๒
-

๙๐
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
๒๘. จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยน
พบครู ที่ปรึ กษา

เกณฑ์ เชิงปริมาณ
- ดี >๒๕ ครั้ง
- พอใช้ ๒๐ - ๒๕

สั มฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

๒๖.๐๕ ครั้ง

ระดับ ดี

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

สั มฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๙๐.๖๕

ระดับ ดี

ร้อยละ ๒๑.๖๕

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ดี

- ปรับปรุ ง< ๒๐ ครั้ง
๒๙. จานวนครั้งของการจัดบริ การ
ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
๓๐. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเข้า

- ดี ๑ครั้ง >๙๐%
- พอใช้ ๑ครั้ง ๘๐-๙๐%
- ปรับปรุ ง ๑ ครั้ง<๘๐%
- ดี < ๓๑
- พอใช้ ๓๑-๔๐
- ปรับปรุ ง>๔๐
- ดี >๘๐
- พอใช้ ๗๕-๘๐
- ปรับปรุ ง< ๗๕

๓๑. จานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์(ร้อยละของสาขาวิชาที่จดั
กิจกรรมครบทั้ง ๓ กิจกรรม)
๓๒. จานวนครั้งและประเภทของ
- ดี >๘๐
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์
- พอใช้ ๗๕-๘๐
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ - ปรับปรุ ง< ๗๕
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
(ร้อยละของสาขาวิชาที่จดั กิจกรรมครบ
ทั้ง ๒ กิจกรรม)
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓

ระดับ ดี

สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒
จุดทีต่ ้ องพัฒนา ได้ แก่
ตัวบ่ งชี้ ที่ -

๙๑

มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกาหนดที่ ๔ สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ ๔.๑ บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๓ จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ฝ่ ายวิชาการ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ
และส่ งเสริ มความรู ้
ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น/
โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพขอ
ประชาชนมากกว่า
๑๒ กิจกรรม

ดาเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและ
ส่ งเสริ มความรู ้ในการ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชนจานวน ๑๖
กิจกรรม

/

ดี = มากกว่า ๑๒
กิจกรรม
พอใช้ = ๑๐-๑๒
กิจกรรม
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า ๑๐ กิจกรรม

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละโครงการ / กิจกรรม
๒. กาหนดกิจกรรมที่จะทา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นงานตามโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ดาเนินการโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน ๑๖ ครั้ง
๒. จัดสอนอาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ ๗๖ ครั้ง

๙๒

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๓
ข้ อกาหนดที่ ๔.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริ การ
วิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๔ ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พและฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดาเนินการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ฝ่ ายแผนและ
ความร่ วมมือ

ใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ
๐.๒๐ในการ
ดาเนินกิจกรรม /
โครงการ
ต่องบดาเนินการ

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็ นจานวนเงิน
๘๓๒,๕๐๐ บาท จาก
งบประมาณทั้งหมด
๒๐,๖๗๘,๗๓๕บาทคิด
เป็ นร้อยละ ๔.๐๓ ต่อ
งบดาเนินการทั้งหมด

/

ดี = มากกว่าร้อยละ
๐.๒๐
พอใช้ = ร้อยละ
๐.๑๑-๐.๒๐
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า ๐.๑๑

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการปฏิบตั ิงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ ๒๐,๖๗๘,๗๓๕ บาท
๒. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นจานวนเงิน ๘๓๒,๕๐๐ บาท จากงบดาเนินการทั้งหมด
๒๐,๖๗๘,๗๓๕ บาท คิดเป็ นร้อยละ๔.๐๓ ต่องบดาเนินการทั้งหมด

๙๓

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๔
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๓๓. จานวนและประสิ ทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/
โครงการ ฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
๓๔. ร้อยละของงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริ การ
วิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดาเนินการ

- ดี >=๔ กิจกรรม
- พอใช้ ๒-๓ กิจกรรม
- ปรับปรุ ง ๐-๑ กิจกรรม

- ดี >ร้อยละ ๐.๒๐
- พอใช้ ร้อยละ ๐.๑๑-๐.๒๐
- ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ
๐.๑๑

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

จานวน๑๖ กิจกรรม ระดับ ดี

ร้อยละ ๔.๐๓

สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔

ระดับ ดี

ระดับ ดี

สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๓๓,๓๔
จุดทีต่ ้ องพัฒนา ได้ แก่
๙๔

มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย

ข้ อกาหนดที่ ๕ สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ ๕.๑ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๕ จานวน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงาน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ ของ
สาขางานมีการจัดทา
/
ดี = ร้อยละ ๑๐๐
สาขางานมีการ
นวัตกรรม
พอใช้ = ร้อยละ
จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
๗๕-๙๙
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานระดับ
ปรับปรุ ง = น้อย
และโครงงานระดับ ปวช. ๕๕ เรื่ อง
กว่าร้อยละ ๗๕
ปวช. มากกว่า ๒
ระดับปวส. ๑๗ เรื่ อง
เรื่ องระดับ ปวส.
คิดเป็ นร้อยละ
มากกว่า ๘ เรื่ อง ๕๐.๐๐
ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดประชุม / หรื อทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการให้แก่ทุกสาขางาน
๒. มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ การวิจยั
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ การวิจยั
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ ๑๔ ชิ้น
๒. มีการจัดทาโครงงาน ๔๑ เรื่ อง
๓. มีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ๑๗ เรื่ อง
๔. รวมจานวนสิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั ๗๒ เรื่ อง
๕. สาขางานที่ดาเนินการทา สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั ระดับ ปวช. อย่างน้อย ๒ เรื่ อง
หมายเหตุ จานวน ๘ สาขา คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ระดับปวส. อย่างน้อย ๑๗ เรื่ อง ระดับปวช. ๕๕ ชิ้น
(เนื่ องจากแต่ละสาขาวิชามีจานวนนักศึกษาน้อยทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด)
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
๙๕
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๕

๑. เพิ่มจานวนสาขางานที่มีโครงการงานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ให้ครบทุกสาขางาน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๖ จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อการเผยแพร่
ระดับชาติ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ประเมิน
ฝ่ ายแผนและ
ความร่ วมมือ

จานวนนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงานที่
มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรื อ
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ

จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงาน
ระดับปวช.
๕๕ ชิ้น ระดับ
ปวส. ๑๗ ชิ้น

/

ดี = ตั้งแต่ ๓ ชิ้น
ขึ้นไป
พอใช้ = ๒ ชิ้น
ปรับปรุ ง = ๑ชิ้น
หรื อน้อยกว่า

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดสรรเงินงบประมาณในด้านการวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์
๒. มีการดาเนินการจัดทาโครงการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน ๑๓ ชิ้น
๒. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั โครงงานที่นาไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนชุมชน สังคม และในระดับชาติ ๖๕ ครั้ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๖
-

๙๖

ข้ อกาหนดที่ ๕.๒ จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ วตั กรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๗ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ประเมิน
งานแผนและ
ความร่ วมมือ

ใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ
๑.๐๐ ของ
งบดาเนินการ
ทั้งหมดในการสร้าง
และเผยแพร่ ฯ

จานวนเงินที่ใช้ใน
การสร้างและเผยแพร่
คิดเป็ นร้อยละ ๑.๐๒
ของงบประมาณ
ดาเนินการ

/

ดี = มากกว่า ร้อย
ละ ๑.๐๐
พอใช้ = ร้อยละ
๐.๕๐-๑.๐๐
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ๐.๕๐

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. จัดสรรงบประมาณในด้านการวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการใช้งบประมาณเพื่อการสร้างและเผยแพร่ จากงบประมาณของสถานศึกษาและจากภายนอก
สถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จานวนเงินที่ใช้ในการสร้างและเผยแพร่ ๒๑๐,๐๐๐บาท จากงบดาเนินการทั้งหมด
๒๐,๖๗๘,๗๓๕ บาท คิดเป็ นร้อยละ ๑.๐๒
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๗
เพิ่มช่องทางและจานวนครั้งในการเผยแพร่ ให้มากขึ้น

๙๗

ข้ อกาหนดที่ ๕.๓ จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๘

งานวิจยั

มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานไม่นอ้ ย
กว่า ๔ ครั้ง

มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน ๔ ครั้ง
และ๔ ช่องทาง/
ผลงาน

/

ดี = ๔ ครั้งและ ๔
ช่องทาง/ผลงาน
หรื อมากกว่า
พอใช้ = ๒-๓ ครั้ง
และ ๒-๓ ช่องทาง/ผลงาน
ปรับปรุ ง = ๑ ครั้ง
และ ๑ ช่องทาง/
ผลงานหรื อน้อยกว่า

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. สนับสนุนการเผยแพร่ โดยการพิมพ์เอกสารแนะนาการสาธิ ต การจัดนิทรรศการ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการดาเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล ในการส่ งเข้าประกวด จัดนิทรรศการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานมากกว่า ๔ ครั้ง
และหลากหลายช่องทางเช่นนิทศั การประกวดแข่งขัน ระดับภาค และทางเว็บไซด์
๑. ดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านเอกสารวิชาการ ๑๕ ครั้ง เว็บไซด์ ๓ ครั้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์
๑ ครั้ง การประกวด 1 ครั้ง การจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง แนะแนว - ครั้ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๘

๙๘

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
๓๕. จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน หรื ออานวยความสะดวกใน
ชีวติ ประจาวัน หรื อการประกอบอาชีพ
และ/หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศซึ่ งนาไปสู่ การแข่งขันใน
ระดับชาติ
๓๖. จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรื อ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
๓๗. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบดาเนินการ(ยกเว้นงบลงทุน)
๓๘. จานวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

สั มฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ ๕๐.๐๐

ระดับ
ปรับปรุ ง

จานวน ๑๓ ชิ้น

ระดับ ดี

ร้อยละ ๑.๐๒

ระดับ ดี

- ดี ๑๐๐
ปวช.>๑ชิ้น/ภาคเรี ยน
ปวส.>๔ชิ้น/ภาคเรี ยน
- พอใช้ ๗๕-๙๙
- ปรับปรุ ง < ๗๕
ร้อยละของสาขางานทั้ง
ปวช. ที่และ ปวส.
- ดี >=๓ ชิ้น
- พอใช้๒ ชิ้น
- ปรับปรุ ง ๑ ชิ้น
- ดี >๑.๐๐
- พอใช้ ๐.๕๐-๑.๐๐
- ปรับปรุ ง< ๐.๕๐

- ดี ๔ ครั้ง ๔ ช่องทาง
- พอใช้ ๒-๓ ครั้ง ๒-๓
ช่องทาง
จานวน ๔ ครั้ง
- ปรับปรุ ง๑ ครั้ง ๑ ช่องทาง และ ๔ ช่องทาง

สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕
สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ๓๖,๓๗,๓๘

ระดับ ดี

ระดับ ดี

๙๙

จุดที่ต้องพัฒนา ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ ๓๕ เรื่ อง เพิ่มจานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื ออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรื อการประกอบอาชีพและ/
หรื อการพัฒนาชุ มชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่ งนาไปสู่ การแข่งขันในระดับชาติและเพิ่มจานวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน

มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ ๖ ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นาและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ ๖.๑ ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๙ ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วน ร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานวางแผน
การศึกษา/
งบประมาณงาน
ศูนย์ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ

ระดับคุณภาพการ
บริ หารของผูบ้ ริ หาร
ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหรื อ
แผนยุทธศาสตร์
ตามองค์ประกอบ
มากกว่า ๖ ข้อ

ระดับคุณภาพการ
บริ หารงานของผูท้ ี่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหรื อแผน
ยุทธศาสตร์ตาม
องค์ประกอบจานวน
๘ ข้อ

/

ดี = ๘ ข้อ
พอใช้ = ๖-๗ข้อ
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า ๖

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ออกคาสัง่ มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากรตามสายการบริ หาร
๒. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการบริ หารงานตามสายการบริ หารกระจายอานาจให้แก่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายต่าง ๆ
๒. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๓. มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและตัดสิ นใจในการดาเนินงานของสถานศึกษา
๑๐๐
ข้ อมูลความสาเร็จ

๑. มีการกระจายอานาจในการบริ หารฝ่ าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน
๒. มีการใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เป้ าหมายทิศทางการวางแผน
จัดการสถานศึกษา
๓. การมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการบริ หารการ
ตัดสิ นใจและการจัดการศึกษา
๔. มีการพึ่งตนเองที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริ หารตัวเองมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ การดาเนินงาน
ตามความพร้อมของสถานศึกษา
๕. มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกรวมทั้งการแสวงหาความ
ร่ วมมือความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
๖. มีความสามารถในการปรับใช้การบริ หารตามสถานการณ์ที่นาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย
๗. มีการพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชี พ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนา
ไปสู่ องค์กรเรี ยนรู ้
๘. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๓๙
-

๑๐๑
ข้ อกาหนดที่ ๖.๒ ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ผบู ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๐ ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ประเมิน
งานบุคลากร

ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

บุคลากรใน
สถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๕.๗๙

/

ดี =ร้อยละ๙๐ ขึ้น
ไป
พอใช้ = ร้อยละ
๘๕-๙๐
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. ออกคาสั่งมอบหมายการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ประจาปี
๒. ชี้แจงการปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับของทางราชการ
ข้ อมูลความพยายาม
๑. มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ครู จานวน ๓๙ คน ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จานวน ๓๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๒. บุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๒๕ คน ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่กาหนด จานวน ๒๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๔๐
-

๑๐๒
ข้ อกาหนดที่ ๖.๓ จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๑
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานศูนย์ขอ้ มูลฯ ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้
ของสถานศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ดีมากกว่า
๔ ข้อ

ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของ
สถานศึกษาอยูใ่ น
เกณฑ์ดีมากกว่า ๔
ข้อ

/

ดี = ปฏิบตั ิขอ้ ๑-๔
หรื อครบทั้ง ๕
ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ
ข้อ ๑-๓
ปรับปรุ ง =
ปฏิบตั ิขอ้ ๑-๒
หรื อไม่ได้
ดาเนินการ

ข้ อมูลความตระหนัก
๑. มอบหมายให้มีผรู้ ับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ข้ อมูลความพยายาม
๒. จัดทาเอกสารรายงานการจัดการสารสนเทศ
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. ข้อมูลและระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการตัดสิ นใจ
๒. ระบบการจัดการบริ หารข้อมูลและผูร้ ับผิดชอบ
๓. ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกับเครื อข่ายของสถานศึกษา
๔. การประเมินประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริ หารจัดการข้อมูล
๕. การปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๔๑
-

๑๐๓
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๓๙. ระดับคุณภาพการบริ หารงานของ - ดี ๘ ข้อ
ผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ - พอใช้ ๖-๗ ข้อ
และการมีส่วนร่ วมของประชาคม
- ปรับปรุ ง<๖ ข้อ
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้
๔๐. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา - ดี >๙๐
ที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- พอใช้ ๘๕-๙๐
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
- ปรับปรุ ง < ๘๕
เหมาะสม
๔๑. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
- ดี ปฏิบตั ิ ๑-๔
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ - พอใช้ ๑-๓
สถานศึกษา
- ปรับปรุ ง ๑-๒
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖

สั มฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

จานวน ๘ ข้อ

ระดับ ดี

ร้อยละ ๙๕.๗๙

ระดับ ดี

ปฏิบตั ิ ๕ ข้อ

ระดับ ดี
ระดับ ดี

สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ๓๙,๔๐,๔๑
จุดทีต่ ้ องพัฒนา ได้ แก่
-

๑๐๔

มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อกาหนดที่ ๗ สถานศึกษาควรมีมาตรฐานการประคุณภาพภายใน ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๒ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
งานประกัน
ระบบกลไกในการ จัดทาคูม่ ือและ
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
แผนการประกัน
ภายใน
คุณภาพหลักฐาน
ตรวจสอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปี สนอง
ข้อคิดเห็นข้อ
ร้องเรี ยนเพื่อการ
ปรับปรุ งกลไกการ
ดาเนินงานรายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

/

ดี =มีการปฏิบตั ิ
ครบทั้ง ๔ข้อ ๕ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิขอ้
๑ – ข้อ ๓
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ ๑– ข้อ ๒ หรื อ
ไม่ได้ดาเนินการ

ข้ อมูลความตระหนัก
วิทยาลัยได้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
ข้ อมูลความพยายาม
การปรับปรุ งสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก สมศ.รอบที่สอง
ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. จัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
๒. มีหลักฐานหรื อรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี
๓. มีขอ้ มูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็นข้อร้องเรี ยนเพื่อการปรับปรุ งระบบหรื อกลไกการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
๔. มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑๐๕

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๔๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๓ ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ประสิ ทธิผลของ
มีการรายงานผลการ
การประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ
ภายใน
ภายในต่อกรรมการ
สถานศึกษาและ
สาธารณชนและมีการ
นาผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุ ง
การบริ หารให้ได้
มาตรฐานและจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและ
นวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น
มีการปฏิบตั ิที่ดีหรื อ
เป็ นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษาอื่น

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

ดี = ปฏิบตั ิครบทั้ง
๓ ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิขอ้
๑ และ ข้อ ๒
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ ๑ เพียงข้อเดียว

ข้ อมูลความตระหนัก
วิทยาลัยได้จดั ทาหนังสื อส่ งเรื่ องการรายงานการประเมินตนเองประจาปี
ข้ อมูลความพยายาม
ทาแผนการรายงานการปรับปรุ งสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบที่สอง
๑๐๖

ข้ อมูลความสาเร็จ
๑. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
๒. มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารให้ได้มาตรฐานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๓. มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นมีการปฏิบตั ิที่ดีหรื อเป็ นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ ๔๓
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

๔๒. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

- ดี ปฏิบตั ิ ๑-๔
- พอใช้ ๑-๓
- ปรับปรุ ง ๑-๒

๔๓. ประสิ ทธิ ผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

- ดี ปฏิบตั ิ ๑-๓
- พอใช้ ๑-๒
- ปรับปรุ ง ๑

สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗

สั มฤทธิ์ผลของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบตั ิ ๔ ข้อ

ระดับ ดี

ปฏิบตั ิ ๓ ข้อ

ระดับ ดี
ระดับ ดี

สรุ ปจุดเด่ น และจุดทีต่ ้ องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด่ น ได้ แก่ ตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่ งชี้ ๔๒,๔๓

๑๐๗

ตอนที่ ๖
สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๖.๑สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
๑. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
/
๒. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
/
/
๓. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
๔. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๕. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๖. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๗. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๘. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
๙. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑๐. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑๑. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
๑๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา

/
/
/
/
/
/
/
/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
๑๐๘

มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่
๑๓. ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
๑๔. ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
๑๕. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
๑๖. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
๑๗. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
๑๘. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงานพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
๑๙. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
๒๐. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
๒๑. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน
๒๒. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
๒๓. จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
แบะภายนอกสถานศึกษา
๒๔. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
๒๕. จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒๖. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
๒๗. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
๑๐๙

มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ตัวบ่งชี้ที่

ดี

๒๘. จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา

/

๒๙. จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน

/

๓๐. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

/

๓๑. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
๓๒. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ที่
๓๓. จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การ
วิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
๓๔. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ

ดี

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

๑๑๐

มาตรฐานที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ตัวบ่งชี้ที่
๓๕. จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
๓๖. จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
๓๗. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
๓๘. จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน

ดี

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง
/

/
/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นาและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่

ดี

๓๙. ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
๔๐. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
๔๑. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

๑๑๑

มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่

ดี

๔๒. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

/

๔๓. ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ ดี
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๗
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๓,๓๔
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๖,๓๗,๓๘
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๙,๔๐,๔๑
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๔๒,๔๓
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ พอใช้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๔,๘
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุ ง
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๗
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๕

๑๑๒

๖.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรู ปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม
สรุ ปภาพรวมได้ดงั นี้
๖.๒.๑ แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๒. จัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา
๓. จัดโครงการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามช่วยเหลือนักเรี ยน
๔. จัดโครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน
๕. จัดโครงการจัดระบบครู ที่ปรึ กษาดูแลนักเรี ยน
๖. จัดโครงการจัดอบรมครู ที่ปรึ กษา
๗. จัดโครงการจัดหาเครื่ องปรับอากาศ
๘. จัดพัฒนาระบบงานการเงิน
๙. จัดพัฒนาระบบงานบัญชี
๖.๒.๒ แผนพัฒนาผู้เรียน
๑. จัดโครงการความรู ้คู่คุณธรรมนาปฏิบตั ิ
๒. จัดโครงการคุณธรรมนาความรู้
๓. จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ
๔. จัดโครงการไหว้ครู ช่างและครู สามัญประจาการ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
๕. จัดโครงการจัดนิทรรศกาลเชิดชูเกียรติยกย่องคนดีดา้ นต่าง ๆ
๖. จัดโครงการผูน้ าศาสนาสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
๗. จัดโครงการบูรณศาสนสถาน
๘. จัดโครงการเชิดชูเกียรตินกั เรี ยน นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น
๙. จัดโครงการ กิจกรรม ๕ ส.
๖.๒.๓ แผนพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
๑. จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. จัดโครงการนิเทศการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน ทุกภาคเรี ยน
๓. จัดโครงการอบรมแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
๑.โครงการพัฒนาบุคลากรทาวิจยั
๒. โครงการวิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม
๑๑๓

๖.๒.๕ แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชี พแก่ ชุมชนและสั งคม
๑. โครงการบริ การออกหน่วยชุมชน
๒. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )
๓. ฝึ กอบรมวิชาชีพภายในสถานศึกษา ( คาบกิจกรรม) ปวช. และ ปวส.
๔. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
๖.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่ งการเรี ยนรู้
๑. จัดหาหนังสื อและสื่ อสิ่ งพิมพ์ตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและครู
๒. พัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อเป็ นแหล่งแห่งการเรี ยนรู ้
๓. พัฒนาระบบวิทยบริ การ
๔. จัดโครงการเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา
กระจายทั้ง ๒ ภาคเรี ยนทุกสาขาวิชา
๖.๒.๗ แผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑. จัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้แก่บุคลากรให้มากขึ้น
๒. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๓. อบรมพัฒนาการจัดทาสื่ อการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรื อศึกษาต่อเพิ่มเติม
๖.๒.๘ แผนพัฒนาการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
๑. ติดต่อสถานประกอบการในการจัดส่ งนักเรี ยน นักศึกษาออกฝึ กงานในสถานประกอบการ
๒. นิ เทศนักเรี ยน นักศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ สร้างความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการ
เรี ยนการสอนการฝึ กงานและการวัดผลประเมินผลการฝึ กงานเมื่อสิ้ นสุ ด
๖.๓ สิ่ งทีต่ ้ องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
๖.๓.๑. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ในท้องถิ่น
๖.๓.๒ การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
๖.๓.๓ เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป
การเรี ยนรู้ และการปฏิรูปการบริ หารจัดการ
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