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คานา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับนี้
จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 (4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
ซึ่งไดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ บทสรุปของผู บริหาร สภาพทั่วไป ของสถานศึกษา การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ของสถานศึก ษา สรุ ป ผล และแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ กษาเปนขอมู ล เพื่อ สรางความตระหนัก ในการ
ดํ า เนิ น งานวางแผนและพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง สู ม าตรฐานการศึ ก ษาที่ ก อใหเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ตามเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคในกระบวนการพัฒนาผู เรียนทั้งทางดานความรู ทักษะ และจิตพิสัย
ตามเจตนารมณของพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
อีกทั้งจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป
เอกสารฉบั บ นี้ ค งเป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ
คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองทุกท่าน ที่ร่ว ม
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมทํางาน อย่างเสียสละและได้ร่วมทําประชาพิจารณ์ และมีฉันทามติ เป็นผลการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
30 พฤษภาคม 2560
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ตอนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ.2559
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
5
2.53
7.53
3.76
2
5
5
4
5
5
5
29
4.83
3
5
5
5
5
20
5
4
5
5
5
รวม
61.53
4.64
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้ที่
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จํานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 จํานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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1
1
-

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.2 จุ ด เด่ น (การปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ตามกระบวนการประกั น คุ ณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด)
สถานศึกษา ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในและมอบให้แก่บุคลากร มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจั ดการศึกษาและแผนปฏิบั ติการประจําปีงบประมาณที่ ส อดคล้ องกัน ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด)
สถานศึกษา ควรพัฒนาคุณของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ต่ํากว่าระดับดีมาก เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย มีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่ างต่อเนื่อง และมีการพัฒ นาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ให้ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้และช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
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ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2537 ลงวันที่
29 เมษายน 2537 โดยมี นายสมทรง ดิสสร ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็น ผู้อํานวยการคน
แรก โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา ในการจั ด หาที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น
ที่
สาธารณประโยชน์บริเวณ ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จนสําเร็จ โดยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นมา
2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 10 ตําบลหนองโอ่ง
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160
โทรศัพท์ 035-564750
โทรสาร 035-564750
Web site www.uic.ac.th E-mail Uicacth@hotmail.com
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุ ม ชนโดยรวม วิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทํานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือโรงงานน้ําตาลรีไฟน์ชัยมงคล
ซึ่งห่างจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 3 กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทําท่อสูบน้ํา ในเขตตําบลสวนแตง
อําเภอเมือง โดยอําเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับ อําเภอเมือง ทิศตะวันตกติดต่ออําเภอ
บ่อพลอย และอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนือ ติดกับอําเภอดอนเจดีย์ ส่วนทิศใต้ติดกับอําเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรได้ ร่วม
คิด ร่วมทํา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย)
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
นายทองกาเนิด พิชิตรณชัย
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวีระ ทองประสิทธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่
นายทองกาเนิด พิชิตรณชัย
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายทองกาเนิด พิชิตรณชัย
งานบริหารทั่วไป

นางพิณทิรา บัวคงดี
งานวางแผนและงบประมาณ

นายทองกาเนิด พิชิตรณชัย
งานบุคลากร

น.ส.เบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

น.ส.ผกาแก้ว จันทรชาศรี
งานการเงิน

นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
งานความร่วมมือ

นางฉวี ชินพัณณ์

งานการบัญชี
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี
งานพัสดุ
นางศรีวรรณ มณีวงษ์
งานทะเบียน
นายจินดา ทองมี
งานอาคารสถานที่
นายสายชล ศิษย์ฤาษี
งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายโกเมศ โตอินทร์
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายปริญญา ชัยพันธุ์
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นายโกเมศ โตอินทร์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ

นายธนโก พรมศร
งานปกครอง

นายปริญญา ชัยพันธุ์
งานวัดผลและประเมินผล

นายคฑาวุธ ด้วงปลี
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

น.ส.อโนมา โพธิ์ศรีทอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

น.ส.วรารัตน์ เลิศกิตติวัฒนกุล
งานครูที่ปรึกษา

น.ส.นิภาพร นกน้อย
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายประยูร ภูมิกอง
งานสื่อการเรียนการสอน

นายวรยุทธ แซ่หุ่น
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นางพิณทิรา บัวคงดี
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

น.ส.ศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ

นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง
งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน

นางชญาภา สร้อยทอง
แผนกวิชาสามัญศึกษา
นายธวัชชัย ดอกประดู่
แผนกวิชาช่างยนต์

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

นายธนโก พรมศร
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุง

นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายสายชล ศิษย์ฤาษี

นางฉวี ชินพัณณ์
แผนกวิชาพณิชยการ

น.ส.เบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนวัฒน์ จิตต์ใจฉ่า
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายวีระ
ทองประสิทธิ์
2. นายโกเมศ
โตอินทร์
3. นายกิตติศักดิ์
กลิ่นดีปลี
4. นายปริญญา
ชัยพันธุ์
5. นายปิยวิทย์
สุทธิวงศ์
6. นายธนโก
พรมศร
7. นายธนวัฒน์
จิตต์ใจฉ่ํา
8. นายสายชล
ศิษย์ฤาษี
9. นายธวัชชัย
ดอกประดู่
10. นางชญาภา
สร้อยทอง
11. นางฉวี
ชินพัณณ์
12. นายสัญญา
เตียบฉายพันธุ์
13. นายจินดา
ทองมี
14. นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ
15. นายทองกําเนิด
พิชิตรณชัย

ผู้อํานวยการ
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

1
1
2

-

1
1
1
3
5

5
5
4
2
1
1
2
4
2
4
30

ต่ากว่าปริญญา
ตรี

5
4
4
3
2
2
5
4
2
3
34

ปริญญาตรี

2
2
1
1
2
2
1
2
13

ปริญญาโท

3
3
3
2
2
2
3
2
1
2
23

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ไม่มี

5
5
4
3
2
2
5
4
2
4
36

มี

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างซ่อมบํารุง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม

จานวน
(คน)

ครูพิเศษ

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

-
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2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียน
- งานอาคาร
- งานประชาสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
- งานวางแผน / ความร่วมมือ / ส่งเสริมผลิตผลการค้า
- งานศูนย์ข้อมูล
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ /
งานประกันคุณภาพ
รวม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานปกครอง
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา / งานโครงการพิเศษฯ
- งานแนะแนว / งานครูที่ปรึกษา
- งานสวัสดิการ
รวม
ฝ่ายวิชาการ
- งานวัดและประเมินผล /ทวิภาคี/งานหลักสูตรฯ
- งานวิทยบริการและห้องสมุด/งานสื่อการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

พนักงานราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ

1
2
1
4
8
16

-

-

-

1
2
1
4
8
16

1
1

-

-

-

1
1

2

-

-

-

2

1
1

-

-

-

1
1

1
1
20

-

-

-

1
1
20

จานวน
(คน)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ผู้บริหาร 3 คน ครู 36 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวม 59 คน

7

ทวิภาคี

ปกติ

ทวิภาคี

ปกติ

ทวิภาคี

ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานซ่อมบํารุงและเครื่องจักรกล
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

96
66
17
12
15
29
16
30
281

-

48
28
7
7
12
10
14
34
160

-

31
22
4
5
5
7
7
6
87

13
13

175
116
28
24
45
46
37
70
541

9
0
8
12
17
46
327

15
12
27
27

14
9
7
0
16
46
206

28
13
41
41

87

13

43
23
9
25
15
12
33
160
701

2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
1
2
3
ไม่มี
รวมทั้งหมด

รวม

ปกติ

2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
1
2
3
ระดับ/สาขางาน

รวม

8
2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์
16
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
10
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
0
สาขางานก่อสร้าง
2
สาขางานซ่อมบํารุงและเครื่องจักรกล
1
สาขางานการบัญชี
7
สาขางานการตลาด
6
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
รวม
46
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์
24
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
10
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
7
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
11
สาขางานการบัญชี
7
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
รวม
40
35
รวมทั้งสิ้น
86
35

รวม
16
10
0
2
1
7
6
4
46
24
10
7
11
7
16
75
121
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา ดังนี้
1. ได้รั บการยกย่ องว่า วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง เข้าร่ว มโครงการ “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยภาคใต้” พุทธศักราช 2560
2. ได้การรับยกย่องว่า วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการแกนน า
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจําปี 2560
3. ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า พลังงานน้า 2 ระบบ” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “ชุดควบคุมไฟสัญญาณรถโรงเรียนให้อยู่ในสภาวะสัญญาณ
ไฟเลี้ยว” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “น้าสลัดครีมซีฟู๊ดไรซ์เบอร์รี่” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
6. ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ จากผลงาน “ระบบการจัดการน้าทิ้งห้องน้าเพื่อการเพาะปลูกแบบ
พอเพียง”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
7. ได้รั บรางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 จากผลงาน “สบู่สปาเปลือกไข่ผสมน้าผึ้ง ” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
8. ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 1 จากผลงาน “โปรแกรมควบคุ ม ชุด พลัง งานธรรมชาติ ”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน “ชั้นวางหนังสืออัจฉริยะ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
10. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “อุปกรณ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพดในครัวเรือน” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
11. ได้รั บ รางวัล ชมเชย จากผลงาน “อุปกรณ์ ช่วยถอนตะปู ” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคน
รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
12. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “ชุดกันสาดจากป้ายไวนิล” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
13. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “หมอนสมุนไพรอโรมาเธอราปี ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
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14. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “เครื่องดูดฝุ่นและเศษน้าตาลในโรงงานน้าตาล” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
15. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “ชุดไฮดรอลิกอัดลูกสูบดิสก์เบรก” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคน รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
16. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “แท่นเจียรประหยัดพลังงาน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
17. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากผลงาน “ชุดควบคุมไฟสัญญาณรถโรงเรียนให้อยู่
ในสภาวะสัญญาณไฟเลี้ยว” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
(ภาคกลาง)
18. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน จากผลงาน “เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานน้า
2 ระบบ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค (ภาคกลาง)
19. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน จากผลงาน “โปรแกรมควบคุมชุดพลังงานธรรมชาติ ”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค (ภาคกลาง)
20. ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง จากผลงาน “น้ าสลั ด ครี ม ซี ฟู๊ ด ไรซ์ เ บอร์ รี่ ”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค (ภาคกลาง)
21. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “สบู่สปาเปลือกไข่ผสมน้าผึ้ง” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค (ภาคกลาง)
22. ได้ รั บ รางวัล ชมเชย จากผลงาน “ระบบการจั ดการน้ าทิ้ งห้ อ งน้ าเพื่ อการเพาะปลู กแบบ
พอเพียง” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาค (ภาคกลาง)
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 1 จากผลงาน “ชุดควบคุมไฟสัญญาณรถโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาวะสัญญาณไฟเลี้ยว” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ
23.) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “ในการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจําปีการศึกษา 2559
24.) รางวัลผู้บริหารดีเด่น
25.) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
26.) รางวัลบุคลากรดีเด่น

จํานวน 2 ท่าน
จํานวน 6 ท่าน
จํานวน 6 ท่าน
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
“ล้ําเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนําทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”
3.1.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดการศึกษาและฝึกอาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
3.1.3 พันธกิจ
1. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนากําลังพลด้านอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
2. น้อมนําปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสถาน
ประกอบการภายนอก
4. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
5. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและชุมชน
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม”
3.1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”
3.1.6 เป้าหมาย
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม
2. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา
3. สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารการศึ ก ษาตามความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและประกอบการผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน
4. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้เรียนและชุมชน
5. จัดการศึกษาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชนทั้ งในระบบและนอกระบบ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค
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3.1.7 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การเรียนการสอน

จานวนเงิน

ร้อยละ

- ค่าวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษา

524,692.00

8.07

- ค่าวัสดุหนังสือเรียน

831,252.80

12.78

- ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ

465,607.48

7.16

250,000.00

3.84

8,800.00

0.14

119,000.00

1.83

381,817.00

5.87

75,206.00
50,000.00

1.16
0.77

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
- โครงการอาชีวอาสา
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา
การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิ ษฐ์งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศ า ส น า ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร กี ฬ า แ ล ะ นั น ท น า ก า ร
การส่งเสริมการดารงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- โครงการทําดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล
- โครงการวันแม่

หมายเหตุ
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รายจ่าย
- โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
2560

จานวนเงิน

ร้อยละ

4,640.00

0.07

- โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจําการ

38,000.00

0.58

- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน วกอู่ทอง.

261,535.00

4.02

4,000.00

0.06

250,000.00

3.84

70,306.00

1.08

903,014.87

13.89

2,264,391.48

34.82

6,502,262.63

100.00

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
- โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 6. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
7. รายจ่ายอื่น ๆ ในงบดาเนินงาน
รวมรายจ่าย

หมายเหตุ
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
3.2.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558
1. วิทยาลัยฯควรวางแผนการฝึกอบรมครู
ทุกคนให้มี ความรู้ และทั กษะ ในการทํ า
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
หรื อ งานวิ จั ย ที่ ห ลากหลายรู ป แบบ
สร้างสรรค์ และมีคุณภาพ และวางแผน
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ นํ า น วั ต ก ร ร ม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไปใช้ทั้งในระดับสถานศึกษา ภูมิภาค และ
ระดับชาติ
2. สอศ.อาจให้วิทยาลัยฯทุกแห่งที่กํากับ
และดูแลได้มีการปรับการฝึกประสบการณ์
วิ ชาชี พ ให้ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต รที่ นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาสามารถฝึกได้มากกว่า 20 ชั่วโมง
ต่อปีสํ าหรั บระดั บปวช. และไม่น้อ ยกว่ า
10 ชั่ ว โมงต่ อ ปี สํ า หรั บ ระดั บ ปวส. ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลที่ ร ะบุ ว่ า
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” อีกทั้ง จะทําให้
นั ก เ รี ย น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ตั้ ง ใ จ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพมากกว่าในปัจจุบันที่
“ฝึ ก หรื อ ไม่ ฝึ ก ” ก็ ส่ ง ผลต่ อ การสํ า เร็ จ
การศึกษาของตนเอง
3. การบันทึกรายงานการนิเทศในสมุด
คู่มือการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนและ
นักศึกษาโดยครูและ/หรือผู้แทนจากสถาน
ประกอบการควรมี ลั ก ษณะสร้ า งสรรค์
เพื่อให้ทางฝ่ายวิชาการสามารถสรุปและ
เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษาที่จะนําไปใช้
ในการวางแผนพัฒ นาปรั บปรุ งหลั กสู ต ร
กระบวนการเรียนการสอน และ/หรือตัว
นักเรียนและนักศึกษาต่อไป

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- วิทยาลัยฯจัดฝึกอบรมครูให้มีความรู้
ทั ก ษะในการนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย มา ใช้ ใ น
การเรียนการสอน
- วิ ท ยาลั ย ฯกํ า หนดนโยบายการนํ า
นวัตกรรมสิ่งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ให้สอดแทรกลงในการจัดการ
เรียนการสอน

- ครูนํานวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีใช้
ในการเรียนการสอน
- ค รู จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ส อ น โ ด ย
สอดแทรก นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์งานวิจัย ลงในรายวิชา

- วิ ท ยาลั ย ฯดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
พัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
- วิทยาลัยฯกําหนดนโยบายให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาออกฝึ ก ประสบการณ์ ปี ล ะ
5 วัน ตามสาขาวิชาของตนเอง

- นั กเรีย น นัก ศึกษาร่วมกิ จกรรม
พัฒนาองค์ความรู้สามารถนําไปใช้ใน
สาขาของตนเอง
- นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก
ประสบการณ์ จ ากสถานปฏิ บั ติ
การจริง

- จัดประชุม ชี้แจ้งและกําหนดนโยบาย
การบัน ทึก รายงานลงในสมุด คู่มือการ
ฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา
ให้ ก ารบั น ทึ ก บ่ ง บอกสภาพแวดล้ อ ม
แ ล ะ ลั ก ษณ ะ กา ร ป ฏิ บั ติ งา น ขอ ง
นักศึกษาในสถานประกอบการ

- การบันทึกรายงานลงในสมุดคู่มือ
การฝึกประสบการณ์มีความละเอียด
เห็น ถึงสภาพแวดล้อ มและลัก ษณะ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ
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3.2.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
1. ควรจัดครูเวรประจําวันดูแลนักเรียน - จัดตั้งครูเวรสับเปลี่ยนดูแลนักเรียน
ตามจุดอับในสถานศึกษาเพื่อดูแลนักเรียน ตามจุดอับ
ที่ไม่เข้าห้อง
2. ควรกระตุ้ น ให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คน - ติดตามให้ครูที่ปรึกษาบันทึกการเข้า
ช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และให้ พบนั ก เรี ย นในชั่ ว โมงที่ ป รึ ก ษาและ
ความเป็นกันเองกับนักเรียน เพื่อร่วมกัน รายงานทุกสัปดาห์
แก้ปัญหาให้ผู้เรียน
3.2.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559
1. ควรพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน - กําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
การเขี ย นและการสนทนาทั้ ง ภาษาไทย - ทําแผนสอนเสริมนอกเวลา
และภาษาต่ า งประเทศให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่
สูงขึ้น
2. ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ - จั ด ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายให้
ด้ ว ยต นเ องให้ มี ความ เ พี ย งพอแ ล ะ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในห้องเรียนและตาม
เหมาะสมกับผู้เรียน
จุดพักผ่อน

- จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ไ ม่ เ ข้ า ห้ อ งลด
น้อยลง
- ครูที่ปรึกษาได้ใกล้ชิดนักเรียนมาก
ขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาของผู้เรียน

- ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียน นักศึกษาสูงขึ้น

- วิทยาลัยฯจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้ ส ายครอบคลุ ม และเพี ย งพอต่ อ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสามารถค้ น คว้ า
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
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ตอนที่ 4
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็ จ การศึกษาเป็น คนดี มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลัก ษณ์ ของสถานศึกษาคุณ ธรรม มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน
เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็นผู้ที่ได้งานทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของสําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํ านวนข้อมูล ตอบกลั บที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้ านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาและผู้มีงานทําประจําปีการศึกษา 2558
โดยจําแนกระดับการศึกษา และสาขา
2. สถานศึกษาได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นๆและทํางานใน
สถานประกอบการรวมประกอบอาชีพอิสระ
3. สถานศึกษาได้สําเร็จความพึงพอใจของสถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ และสถาน
ประกอบการที่ผู้สําเร็จเข้าทํางานและผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ

17
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็นผู้ที่ได้งานทําในสาขาที่ เกี่ยวข้องศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางานจาก
สถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และสถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4.
สถานศึกษามีข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึ ก ษามี ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจใน ด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลั ย การอาชีพอู่ทอง ชี้แจงให้ครูผู้ส อน ผู้ เรียนและผู้ ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อให้ปรับปรุงในการพัฒนา ผลการเรียน
ให้ดีขึ้นและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อให้ทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากจํานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเข้าระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ทุกสาขาวิชาและ
นํามาหาค่าร้อยละตามเกณฑ์ สอศ. ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จํานวน 121 คน จาก
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นทั้งหมดจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 มีค่าคะแนน 2.53
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก

 ดี

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรวางแผนและดํ าเนิ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ยนอย่า งเป็ นระบบและเป็น กระบวนการ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานตัน
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดั บคุ ณภาพในการด าเนินการบริ หารจั ดการศึ กษาตามแนวทางสถานศึ กษาคุ ณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้ เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้เรียนบริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ร่วมกันแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป้าหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึ ก ษาส่ ง ครู แ ละบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มอบรมโครงการสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และสถานศึกษาจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2. มีการประชุมวิเคราะห์คุณธรรมเป้าหมายร่วมกันของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง และแกนนํานักเรียน นักศึกษา
3. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
4. มีการดําเนินการอบรมครูและบุคลาการทางการศึกษาเรื่องสถานศึกษาคุณธรรมและ
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อทําการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติและปฏิบัติตาม
คุณธรรมเป้าหมายที่กําหนด
6. จัดทําปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมและสอดแทรกกิจกรรมที่เป็นคุณธรรมเป้าหมายตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม
7. ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียน นักศึกษา
8. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
2. มีการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กําหนดเป้าหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงของ
สถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
3. ดําเนินการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น
- กิจกรรม Big cleaning Day
- โครงการพัฒนาศาสนสถานทางศาสนา
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
- โครงการประกวดร้องเพลง
- โครงการมารยาทไทย
- โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ เป็นต้น
4. นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทําโครงการและปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงเข้าใจในคุณธรรม
ที่สอดแทรกอยู่ภายในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเป็นสถานศึกษานําร่องด้านสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เพิ่มเติมการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายที่สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียน ร่วมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดําเนินงานเพื่อให้นโยบาย
สําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กําหนด
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้อํานวยการได้ตระหนักถึงการดําเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดและนโยบายของรัฐบาลเป็น
อย่างยิ่ง โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายทุกครั้ง
2. ผู้ อํานวยการ เมื่อรับ ฟังนโยบายจากหน่วยงานต้นสั งกัด ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นําชุมชน สถานประกอบการ ตัวแทนผู้ปกครอง พระภิกษุสงฆ์ เพื่อชี้แจง
นโยบายและร่วมกําหนดแผนงานให้ตรงตามนโยบายที่ได้รับ และประชุมบุคลากรสถานศึกษา เพื่อชี้แจง
แผนงานที่ได้รับจากคณะกรรมการสถานศึกษา และร่วมกันกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมีการเชิญสถานประกอบการชี้แจง
นโยบายต่างๆและทําความร่ว มมือในการจัดการเรียนการสอน ประชุมผู้ปกครองเป็นประจําทุกภาคเรียน
เพื่อชี้แจงถึงแผนงานและโครงการต่างๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบและร่วมกันดําเนินงานต่างๆตาม
แผนงานของสถานศึกษา
3. ผู้อํานวยการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันกําหนดกิจกรรมตาม
โครงการ เพื่ อให้ การดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามแผนและสอดคล้ อ งกั บนโยบายของต้ นสั งกั ด เช่ น โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุขและสารเสพติด ,สถานศึกษาคุณธรรมนําร่อง
4. ผู้อํานวยการ มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทําประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึก ษาเป็ น ประจํ าทุ กปี และเมื่ อมี การจักทํ าโครงการต่า งๆ ตามแผนงาน มี การสรุ ปผลการ
ดําเนินงานทุกครั้ง
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ได้จัดให้คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประเมินการทํางาน
ของผู้อํานวยการ เป็นประจํา
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6. ผู้อํานวยการ ผู้บริการ คณะครู เจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบการดําเนินงานโครงการต่างๆ
ที่ได้ดําเนินการในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อประเมินการทํางาน หาข้อบกพร่องของโครงการต่างๆ และร่วมกัน
กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้อํานวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันดําเนินการตามแผนงานที่
สอดคล้ องกับ นโยบายของต้ น สั งกัด จนสํ า เร็จลุ ล่ ว ง และเป็นที่ ยอมรับ ในระดั บชุมชน ระดั บจังหวั ด และ
ระดับชาติ ทําให้ปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
ผู้อํานวยการ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ร่วมกันวางแผน กิจกรรม
โครงการต่างๆ และดําเนินงานจนได้รับ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปี 2558 และ นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจําปี 2559
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยมีครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา
2. สาขาวิชาที่จํานวนครูผู้สอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกครูผู้สอนให้ตรงกับสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอน
2. สาขาวิชามีการแบ่งรายวิชาการภายในสาขาให้ตรงกับผู้สอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สาขาที่เปิดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา
2. ครูผู้สอนมีรายวิชาที่สอนตรงกับวุฒิการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโ มงต่อปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม ประชุมวิชาการ มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพ
2. สถานศึกษามีการจัดอบรมด้านวิชาการศึกษาให้กับครูผู้สอน
3. สถานศึกษาจัดมีการศึกษาดูงานให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาชีพสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
2. ครูผู้สอนได้รับการอบรมด้านวิชาการศึกษา
3. ครูผู้สอนและบุคลากรได้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกําหนด
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆของวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2. โครงการวันแม่แห่งชาติ
3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560
4. โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจําการ
5. โครงการ”ทําดีเพื่อพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
6. โครงการขยายโอกาสการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า
สู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 การเข้าค่ายคุณธรรมของบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 80
2. โครงการวันแม่แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 80
3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560 คิดเป็นร้อยละ 80
4. โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจําการ คิดเป็นร้อยละ 80
5. โครงการ”ทําดีเพื่อพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คิดเป็นร้อยละ 80
6. โครงการขยายโอกาสการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า
สู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) คิดเป็นร้อยละ 80
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 การเข้าค่ายคุณธรรมของบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง คิดเป็นร้อยละ 80
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น กํากับดูแล ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษามี ก ารคั ด เลื อ กครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น เข้ า รั บ รางวั ล ทั้ ง
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลทั้งระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นงานวันครู
ประจําปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงินและจัดสรรงบประมาณครบถ้วน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบดําเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดซื้อวัสดุฝึก (สผ.1) วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ทุกสาขาวิชา
2. จัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับการจัดการการสอน ทุกสาขาวิชา
3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีวัสดุฝึก (สผ.1) วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ทุกสาขาวิชา
2. มีหนังสือเรียนสําหรับการจัดการการสอน ทุกสาขาวิชา
3. มีอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

คิดเป็นร้อยละ 8.07
คิดเป็นร้อยละ 12.78
คิดเป็นร้อยละ 7.16
รวมเป็นร้อยละ 28.0
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทําแผนงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. จัดทําแผนงานโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
3. จัดทําแผนงานโครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
3. โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

คิดเป็นร้อยละ 3.84
คิดเป็นร้อยละ 0.14
คิดเป็นร้อยละ 1.83
รวมเป็นร้อยละ 5.81

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยมีการจัดทําแผนเพื่อการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
งบดําเนินงานจัดทําสิ่งประดิษฐ์ และ หุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

คิดเป็นร้อยละ 5.87
รวมเป็นร้อยละ 5.87
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ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั น สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทําแผนงานโครงการทําดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล
2. จัดทําแผนงานโครงการวันแม่
3. จัดทําแผนงานโครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560
4. จัดทําแผนงานโครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจําการ
5. จัดทําแผนงานโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน วก.อู่ทอง
6. จัดทําแผนงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการทําดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล
2. โครงการวันแม่
3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560
4. โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจําการ
5. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน วก.อู่ทอง
6. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คิดเป็นร้อยละ 1.16
คิดเป็นร้อยละ 0.77
คิดเป็นร้อยละ 0.07
คิดเป็นร้อยละ 0.58
คิดเป็นร้อยละ 4.02
คิดเป็นร้อยละ 0.06
รวมเป็นร้อยละ 6.66

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีแผนการบริหารจัดการด้านการเงินและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการบริหารงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่า ง ๆ ที่ ส นองต่ อ นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์ ของแผนพั ฒ นาสถานศึ กษา สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเน้นการพัฒนาด้าน
ผู้เรียน ด้านบุคลากรและภาพรวมของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข็มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มงบประมาณในการนํามาใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม
และปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท องโดยงานอาคารสถานที่ ได้ มี ก ารเสนอโครงการเพื่ อ พั ฒ นาและดู แ ล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทําให้ทัศนคติที่ดีของ ครู บุคลากร และ นักเรียน
นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีการประชุมจัดเตรียมสถานที่ร่วมกันของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งความพร้อมของห้องเรียน อาคาร และสถานที่ต่างๆ รวมไปถึง
ความสะอาดภายในและภายนอกของวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
2. โครงการพัฒนาวิทยาลัย
3. Big cleaning Day
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดทํา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ภายในวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นโครงการต่อเนื่องประจําทุกๆ
ปี จุ ดประสงค์เพื่อ จั ดทํา งบประมาณซ่ อมแซมวัส ดุค รุภัณฑ์ของทุก สาขางาน ที่ ชํารุดให้ ใช้ง านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนาการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานการเงิน
3. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ แนะแนวศึกษาต่อ งานแนะแนว
4. โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ ห้องประชุมอาคารอํานวยการ งานอาคารและสถานที่
5. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
6. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาแผนกช่างยนต์
7. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง
8. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาแผนกช่างซ่อมบํารุง
9. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร งานอาคารสถานที่
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ได้คอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง
3. ได้โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
4. ได้เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU 6 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศขนาด 90,000 BTU 4เครื่อง
5. ได้เครื่องสํารองไฟฟ้า 2 เครื่อง
6. ได้เครื่องยนต์เบนซินเล็ก 1 เครื่อง , เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 1 เครื่อง
7. ได้กล้องระดับอัตโนมัติ 1 ชุด , กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
8. ได้ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน 1 ชุด , ชุดฝึกเครื่องกลึง CNC 1 ชุด
9. ได้ตู้เย็น 9.5 คิว 1 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU , โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และมีการ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในดูแลระบบบริการจัดการข้อมูล
2. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ RMS2012 ให้แก่ครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
3. มีจัดทําระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยโดยมีระบบป้องกันผู้บุกรุก
4. มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
5. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย
6. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
7. มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีระบบป้องกันจากผุ้บุกรุก
ทั้งภายในและภายนอก
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีสิทธิในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลโดยการเข้ารหัสใน
การใช้งานฐานข้อมูล
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย
4. มีการ Update ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลในระบบ RMS 2012
5. มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เช่น ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ได้มีการนําระบบ บริหารจัดการวิทยาลัยหรือ RMS02012 ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบเว็บไซด์
ประกอบไปด้วย ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารจัดการนักเรียน และระบบบริหารจัดการบุคลากร ใช้งาน
2. ได้มีการนําระบบงานทะเบียนหรือ std2012 มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จากการที่นําระบบ บริหารจัดการวิทยาลัยหรือ RMS 2012 มาใช้งาน สามารถทําประโยชน์ได้
ดังนี้
- บุคลากรสามารถเข้าดูหนังสือเวียนภายใน คําสั่งแต่งตั้ง และบันทึกข้อความต่างๆผ่านเว็บ
ไซด์ได้
- บุ คลากรสามารถเก็บ ประวัติส่ ว นตัว ข้อ มูล การอบรม ข้อมูล การศึกษา ข้ อมูล ขาดลา
ของตนเองผ่านเว็บไซด์ได้
- ครูทีปรึกษาสามารถดูความประพฤติ การเข้าเรียน และผลการเรียนของนักศึกษาผ่านเว็บ
ไซด์ได้
- ครูประจําวิชาสามารถเช็คชื้อการเข้าเรียน ขาดลา มาสาย และจัดเก็บคะแนน เพื่อทําการ
ประมวลผลเกรดของรายวิชาผ่านเว็บไซด์ได้
- นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซด์ได้
- ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบความประพฤติ การเข้าเรียน และผลการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาผ่านเว็บไซด์ได้
2. จากการที่นําระบบ บริหารจัดการวิทยาลัยหรือ RMS 2012 มาใช้งาน สามารถ นําเข้าข้อมูลผล
การเรียน จัดเก็บ ประมวลผล ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตลอดหลักสูตรได้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
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จุดเด่น
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอน
ทั้ง ห้องเรียน สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ความสะอาดภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยมีนโยบายให้ดําเนินงานส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ในสถานประกอบการ
2. วิทยาลัยทําบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้ง 2 ภาคเรียน
2. บั น ทึกข้อตกลงเพื่อจั ดการศึกษาด้านอาชีว ศึกษา ระหว่างวิทยาลั ยการอาชีพอู่ทองกับสถาน
ประกอบการ ดังต่อไปนี้
- ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด
- บริษัท สตาร์มาสด้า จํากัด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอู่ทอง
- บจก.พีเจอี เอ็นจิเนียริ่ง&ซัพพลาย
- หจก.เจี่ยง่วนเฮงอู่ทอง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออู่ทอง
- โรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง
- บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จํากัด
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- ธนาคารออมสินสาขาอู่ทอง
- บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
- โรงเรียนดอนคาวิทยา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการ ดังนี้
1. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
2. โครงการเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
เล่ ม สรุ ป ผลการดําเนิ น งานโครงการรณรงค์ การขับ ขี่ปลอดภั ย และโครงการเชิญวิ ทยากรอบรม
ให้ความรู้เรื่องการตรวจซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 10 ทุนมูลนิธิ
โตโยต้า ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และทุนของทางวิทยาลัยเพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความกตัญญู
และ มีผลการเรียนดีในวันแม่แห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้มอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. มอบทุนเฉลิมราชกุมารี ให้กับ นายศุภณัฐ เกิดสวัสดิ์ นักศึกษา ปวส.1 ช่างยนต์
2. มอบทุนมูลนิธิโตโยต้า ให้กับ นายธนชัย บุตรเพชร นักศึกษา ปวช.2 ช่างยนต์
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3. มอบทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับนายเอนก จังชัง นักศึกษา ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากําลัง
4. มอบทุนวันแม่แห่งชาติให้กับ นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 ทุน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิท ยาลั ย ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก บุ คคล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ได้รับบริจาคเครื่องปริ๊น จํานวน 2 เครื่อง จากร้านสามช่างชาย
2. ได้รับบริจาคไม้เป็นวัสดุฝึกให้กับแผนกช่างก่อสร้าง จากร้านพูลทรัพย์
3. ได้รับบริจาคตู้เย็นเป็นวัสดุฝึกให้กับแผนกช่างไฟฟ้า จากร้านเทคนิคซัพพลาย
4. ได้รับบริจาคชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นวัสดุฝึกให้กับแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านสหนานาภัณฑ์
5. ได้รับบริจาคเครื่องยนต์ฮอนด้า จํานวน 2 เครื่องเป็นวัสดุฝึกให้กับแผนกช่างยนต์ จากร้านเพิ่มพูนทรัพย์
6. ได้รับบริจาคชุดเครื่องมือวัดละเอียดเป็นวัสดุฝึกให้กับแผนกช่างซ่อมบํารุง จากร้านกฤษนานาภัณฑ์
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
วิทยาลัยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการอย่างดียิ่ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดู แล ให้ค รูจั ดการเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒน า
รายวิชา หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดอบรมการเขียนแผนการสอนแบบ PJBL
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการอบรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยกําหนดให้ครูทุกคนส่งแผนการสอนทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูทุกคนส่งแผนการสอนครบทุกรายวิชาตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดอบรมเขียนแผนการสอนแบบ PJBL
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูนําไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ครูนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บสนุ น กํากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
คณะกรรมการนิเทศการสอน ได้นิเทศครูผู้สอนทุกคนและเสนอแนะข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อพัฒนา
การสอนของครูผู้สอนทุกคนให้มีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึก ษาหรือการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสํานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูผู้สอนจัดทําวิจัยการเรียนการสอน ส่ง 1 รายวิชาทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (5 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
1. ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน และทุกรายวิชา
2. ครูผ้สู อนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการร่วมกับสถานประกอบการ
2. สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดโครงการจัดอบรมการเขียนแผนการสอนแบบ PJBL
3. สถานศึกษาจัดอบรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการร่วมกับครูในสถานศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะรายวิชา
ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบ PJBL
3. ครูใช้กระบวนการเรียนแบบ STEM ในการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

 ดี (5 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

จุดเด่น
มีสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จุดที่ควรพัฒนา
ความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรขยายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บสนุ น กํากับดูแลให้ ผู้เรียนได้ฝึ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดโครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานทุกภาคเรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูที่ได้รับคําสั่งนิเทศนักศึกษาฝึกงานดําเนินการนิเทศและรายงานผลการนิเทศให้วิทยาลัยรับทราบ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนทํ า โครงการพั ฒ นาทั ก ษาวิ ช าชี พ ที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัย มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้กับผู้เรียน
ระดับ ปวช. และปวส.
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษาจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามสาขาวิชาที่เรียน และส่งเข้าประกวดของ
อาชีวศึกษา และสํานักงานวิจัยแห่งชาติ
2. วิทยาลัยได้รับรางวัลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
นําผลงานที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงในระดับนานาชาติ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ เรี ย นได้รั บ การประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้จัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 92.50
2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.87
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูเข้าร่ วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
2. วิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3. วิทยาลั ย มีการดําเนิน การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องสถานศึกษาคุณธรรมและ
สถานศึกษาพอเพียง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
2. วิทยาลัยได้รับรางวัลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ในงานวันเด็กแห่งชาติ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (5 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
1. ครูมีงานวิจัยในการเรียนการสอน
2. มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการวันภาษาไทย
2. โครงการวันแม่แห่งชาติ
3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
4. โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
5. โครงการลอยกระทง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย ทั้งในเรื่อง
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
2. นักเรียนนักศึกษาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ
ได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
3. คณะครูอาจารย์ เจ้ าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้ระลึ กถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้เป็นบิดาและผู้มีพระคุณ
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน
5. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยกันรักษา ทะนุบํารุงศาสนา และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี การจัดกิ จกรรมด้ านการอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้ อมไม่น้ อยกว่า 5
กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรม Big cleaning Day
2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน
5. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดให้กับวิทยาลัย รวมถึง
สร้างคุณลักษณะที่ดีงาม
2. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรับผิดชอบในการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
4. พัฒนาให้ศาสนสถานมีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาดและน่าอยู่ อันจะเป็นเหตุให้เกิด
ความสงบสุขภายในจิตใจของคนที่เข้าไปสักการบูชา
5. นั กเรีย น นั กศึกษา มีจิ ตสํ านึกในการช่ว ยกันดูแลสภาพแวดล้อมในสังคม และมีจิตอาสาใน
การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันต่อสังคม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
2. โครงการประกวดร้องเพลง
3. โครงการแข่งขันฟุตซอลคัพต้านยาเสพติด ประจําปี 2559
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปี 2559
5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม และนักเรียน นักศึกษา
มีการรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ในการร้องเพลง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จาการแข่งขัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
4. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ําใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองถนัด
5. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม ได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ใน
การใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
2. โครงการ 108 อาชีพ
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 การเข้าค่ายคุณธรรมของบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560
5. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถนําขยะหรือของเหลือใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์ก่อนนําไป
กําจัด
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และสร้างรายได้
ให้กับตัวเอง
3. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม
นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการใช้ในชีวิตประจําวัน
4. นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง รวมถึง
ปลูกฝังจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาอื่น ๆ ได้ฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะในสถานการณ์จริง และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

51
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
3. โครงการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีจิตอาสา
4. โครงการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาจากวิทยากรภายนอก
5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษากล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่าง
นักศึกษาอย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป
2. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการใช้ภาษาหลากภาษา และได้รับประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญมีระเบียบวินัยมากขึ้นและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนนํา
ความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอันก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม
4. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษาแล้ว
5. จากการทําแบบสอบถามของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามให้
ข้อมูลสําหรับจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันน้อยลง และยังมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (5 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้น การปฏิบัติจริงจน
เกิดความชํานาญ มีความมั่นใจที่จะไปประกอบอาชีพ รวมทั้งฝึกให้นักเรียน นักศึกษาทํางานร่วมกันโดย
ส่งเสริมด้านการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เพราะตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้เรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. การกําหนดวาระการประชุม
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรมีระบบและกลไก ตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากการเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากขึ้น
2. การประชุมแต่ละครั้งควรมีวาระการวางแผน ติดตาม และทบทวนกระบวนการทํางานใน
ทุก ๆ ด้านของการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรไปสู่ประสิทธิผล
อย่างเต็มที่
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจั ดให้มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพภายในและดาเนินการเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้ วยการประเมิน คุณ ภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภาย
ในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภาย
ในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึก ษากํา หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา โดยมี ความสอดคล้ องกับ มาตรฐาน
การศึ ก ษาของการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พ.ศ.2559 ทั้งนี้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไ ด้รับการ
แต่งตั้งโดยประธานกรรมการวิทยาลัยฯ และประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2558-2560 โดยการ
มีส่วนร่วมของฝ่าย เพื่อให้แผนมีความครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึ ก ษามี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยต้ น สั ง กั ด ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในทุกฝ่าย
4. สถานศึกษามีการประเมิน คุณภาพภายในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินวิทยาลั ยฯ และ
แผนกวิชา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา ตลอดจนมีระบบของการรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการที่ได้ปฏิบัติเป็นระยะ ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่ชัดเจน
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชา และรายบุคคล โดยทุกฝ่ายมีการจัดทําข้อมูล
สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา นอกเหนือจากการรายงานตามโครงการ/กิ จกรรมเป็นระยะแล้ว
ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานว่ามีจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อหา แนวทางการพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในด้านประชุม ชี้แจงการแสดง
ความคิดเห็น การนําเสนอผลข้อมูลด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคส่วนเป็นหลัก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากผลการดําเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลให้สถานศึกษามีข้อมูลดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. คู่มือการประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจําปี
6. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
8. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่งจากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพในระดับมาก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (5 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
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จุดเด่น
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. แผนกวิชามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
3. ครูทุกคนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

56
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน

หมายเหตุ : เนื่อ งจากตัว บ่ งชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน
ปีการศึกษา 2559 เป็นตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมิน
ขึ้นใหม่ วิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถนําตัวบ่งชี้ในปี การศึกษาปัจจุบัน
ไปเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนได้

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแต่
แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ต้องปรับปรุง
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตอนที่ 5
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 จํานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 จํานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
2.53

ดีมาก
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5

ดี
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
-

ดีมาก
-

จํานวน 11 ตัวบ่งชี้
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด)
สถานศึกษา ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในและมอบให้แก่บุคลากร มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจั ดการศึกษาและแผนปฏิบั ติการประจําปีงบประมาณที่ส อดคล้ องกัน ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด)
สถานศึกษา ควรพัฒนาคุณของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ต่ํากว่าระดับดีมาก เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย มีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่ างต่อเนื่อง และมีการพัฒ นาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ให้ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้และช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
จั ดการศึ กษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ควรกํา หนดแนวทางการพั ฒ นา
สถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
สถานศึกษา ควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวต่อไป

