รายงานการประเมินตนเอง
( Self – Assessment Report : SAR )

ประจาปี การศึกษา 2552
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
อาชีวศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น
การปฏิบตั ิงานตามปกติของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการประเมินตนเอง
ก่อน เพื่อแก้ไขปรับปรุ งจุดบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไปสู่ มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ
รายงานการประเมินตนเองประจาปี การศึกษา 2552 ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ฉบับนี้ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายในแล้ว จึงได้จดั ทารายงานเพื่อเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ต่อไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
มิถุนายน 2553

สารบัญ
คานา
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
บทที่ 3 การประเมินคุณภาพภายใน
บทที่ 4 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ภาคผนวก

หน้ าที่
1
9
15
62

บทที่ 1
บทนา
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 เมษายน 2537
โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทาหน้าที่ผปู ้ ระสานงานจัดตั้งและเป็ นผูอ้ านวยการคนแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่ งเป็ นที่สาธารณประโยชน์บริ เวณ ตาบลหนองโอ่ง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุ งพื้นที่จนสาเร็ จ โดยเปิ ดทาการเรี ยนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็ นต้นมา
1.2 ขนาดและทีต่ ้งั
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพ้นื ที่ 50 ไร่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 25 หมู่ 10 ถนนอู่ทอง-บ้านไร่
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี 72160
1.3 สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง
สภาพชุมชนโดยรวม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือโรงงานน้ าตาลรี ไฟน์ชยั มงคล ซึ่ งห่างจาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 3 กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทาท่อสู บน้ า ในเขตตาบลสวนแตง อาเภออู่ทอง มี
ประชากรทั้งสิ้ น ประมาณ 107,462 คน โดยที่อาเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเมือง
ทิศตะวันตกติดต่ออาเภอบ่อพลอย และอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนื อติดกับอาเภอดอนเจดีย ์ ส่ วนทิศ
ใต้ติดกับอาเภอสองพี่นอ้ ง และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1.4 งบประมาณ
งบประมาณประจาปี งบประมาณ 2552 วิทยาลัยการอาชี พอู่ทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 24,031,493.85 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของงบประมาณ
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินตอบแทนข้าราชการ
- เงินตอบแทนพนักงานราชการ
รวม

รายรับ

รายจ่ าย
3,067,444.76
0
2,239,980
5,307,424.76

1

3,067,444.76
0
2,239,980
5,307,424.76

ประเภทของงบประมาณ
งบดาเนินงาน
- ผลผลิต ปวช.
- ผลผลิต ปวส.
- ผลผลิตระยะสั้น
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาฯ
- โครงการร่ วมด้วยช่วยประชาชน
- โครงการทาดีมีอาชีพ
รวม

รายรับ

รายจ่ าย
2,543,000
641,800
677,400
10,000
25,000
345,400

2,543,000
641,800
677,400
10,000
25,000
345,400

4,242,600

4,242,600

500,000
1,850,000

500,000
1,684,180

2,350,000

2,184,180

7,327,850
120,000
100,000
885,000
2,469,540
30,000

7,327,850
120,000
100,000
885,000
2,469,540
30,000

150,000

150,000

11,082,390

11,082,390

120,000

120,000

รวม
- ค่ าเสื่ อมราคา
รายได้ สถานศึกษาของรัฐ

120,000
3,279,079.09

120,000
3,279,079.09

รวมทั้งสิ้น

26,381,493.85

26,215,673.85

งบลงทุน
- ค่าที่ดิน (ปรับปรุ งถนน)
- ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวม
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
- โครงการคุณธรรมนาความรู้
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
- เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยนที่ยากจน
รวม
งบรายจ่ ายอืน่
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
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2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขางานการก่อสร้าง
5. สาขางานเชื่อมโลหะ
6. สาขางานซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกล
7. สาขางานซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกล (เทียบโอนประสบการณ์)
ประเภทวิชาพาณิชยการ 3 สาขา ได้ แก่
1. สาขาการบัญชี
2. สาขาการขาย
3. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้ าติดตั้ง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
5. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม (เทียบโอนประสบการณ์)
6. สาขางานการก่อสร้าง (เทียบโอนประสบการ)
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
1. สาขาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาการจัดการทัว่ ไป (เทียบโอนประสบการณ์)
5. สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (เทียบโอนประสบการณ์)
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2.1 จานวนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชี พอู่ทองประจาปี การศึกษา 2552
ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปี การศึกษา 2552 แยกตามประเภทและ
สาขางาน
ประเภทวิชา
ปี การศึกษา 2552
รวม
ระดับ ปวช.
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ช่ างอุตสาหกรรม
75
51
76
202
- งานยานยนต์
1
7
8
- งานเชื่อมโลหะ
41
28
31
100
- งานไฟฟ้ ากาลัง
14
30
17
61
- งานอิเล็กทรอนิกส์
5
4
9
- งานการก่อสร้าง
17
19
22
58
- งานซ่อมบารุ ง
12
12
- งานซ่อมบารุ ง(เทียบโอนประสบการณ์)
รวม
147
146
157
450
- พาณิ ชยการ
25
25
- สาขาการบัญชี
21
25
46
- สาขาการตลาด
24
46
70
- สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
27
47
35
109
รวม
52
92
106
250
รวมทั้งสิ้น
199
238
263
700
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ระดับ ปวส.

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

รวม

ช่ างอุตสาหกรรม
- เทคนิคยานยนต์
- ไฟฟ้ าติดตั้ง
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคอุตสาหกรรม(เทียบโอนประสบการณ์)
- ช่างก่อสร้าง (เทียบโอนประสบการณ์)

16
9
-

29
7
12
51
10

-

45
16
12
51
10

25

109

-

134

8
7
23
38

5
6
22
32
65

13
13
45
32
103

63

174

-

รวม
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- การจัดการทัว่ ไป (เทียบโอนประสบการณ์)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 2 แสดงจานวน ครู แต่ละสาขา ตามเพศ วุฒิการศึกษา และสถานะ
เพศ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
สาขา
ชาย หญิง ป.โท ป.ตรี ปวส. รวม ข้ าราชการ
ฝ่ ายบริ หาร
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเชื่อม
เทคนิคพื้นฐาน
พณิ ชยการ
คอมพิวเตอร์
สามัญ
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

3
6
3
3
2
3
3
2
2
27

5
1
7
13

2
1
1
1
5

1
5
3
3
2
3
2
4
3
9
33

5

3
6
3
3
2
3
3
5
3
9
40

3
1
1
1
2
8

237
รวม
พนักงาน
ราชการ
2
1
2
1
2
2
2
1
13

ครู จ้าง
สอน
3
2
1
1
3
3
6
19

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

รวมบุคลากร ปี การศึกษา 2552
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์
คนงานภารโรง
ช่างชานาญการ
รวมทั้งสิ้ น

1
4
2
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
22

8 คน
13 คน
19 คน
12 คน
4 คน
5 คน
1 คน
62 คน
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
3

-

2
2

ม.3
2
5
1
8

อัตราส่ วน ผูเ้ รี ยน : ครู
อัตราส่ วน ผูเ้ รี ยน : บุคลากร
ร้อยละของครู ต่อบุคลากรทั้งหมด
ร้อยละของบุคลากรสนับสนุน

=
=
=
=

937 / 37
937 / 22
(37 x 100)/62
(22 x100)/62

=
=
=
=

25.32 : 1
42.59 : 1
59.67
35.48

3. จุดเด่ นสาคัญของวิทยาลัยการอาชี พอู่ทอง
1.
2.
3.
4.

การคมนาคมที่สะดวก สถานที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากชุมชน
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่ น สิ่ งอานวยความสะดวกพร้อม
นักเรี ยนมีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ และส่ งเข้าประกวดระดับภาค
ออกหน่วยอาชีวะบริ การให้บริ การแก่ชุมชน

4. เป้าหมายสภาพความสาเร็จทีค่ าดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2552 มีประเด็น
สาคัญสาหรับการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพ
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 พัฒนาหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา ให้เป็ นแบบฐานสมรรถนะ
2.2 พัฒนาการจัดแผนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
2.3 จัดงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้เหมาะสม
2.4 พัฒนาการเรี ยนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
2.5 พัฒนาการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและโรงฝึ กงาน การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ การจัดครุ ภณั ฑ์
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนและมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.6 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
2.7 พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.8 ระดมทรัพยากรการจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.9 จัดหาสถานประกอบการให้เพียงพอต่อการฝึ กงานของนักเรี ยนนักศึกษา
2.10 จัดครู ผสู ้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.1 พัฒนาระบบการให้การปรึ กษาของครู ที่ปรึ กษา
3.2 พัฒนาส่ งเสริ มวิชาการ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์
3.3 พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุรักษ์และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด้านการบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
4.1 ส่ งเสริ มการให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ด้านนวัตกรรมและการวิจยั
5.1 ส่ งเสริ มการจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
6. ด้านภาวะผูน้ าและการจัดการ
6.1 พัฒนาการการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
7.1.พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพภาย
7.2.ประสิ ทธิ ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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บทที่ 2
สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา
เป็ นผูน้ าในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษาบุคคลทัว่ ไปให้มีความรู ้ ทักษะฝี มืออย่างมี
คุณภาพ เพื่อนาไปประกอบอาชีพและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ล้ าเลิศความรู ้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาทักษะ เสี ยสละเพือ่ สังคม
3. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างหลากหลายในระดับ ปวช. ,ปวส.,ระยะสั้น
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนตั้งแต่ระดับกึ่งฝี มือ ฝี มือ เทคนิค ให้มีคุณวุฒิวชิ าชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขา
3. ฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีร่วมกับสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
5. มีการประกันคุณภาพการศึกษา
4. แนวปฏิบัติทใี่ ช้ ไปสู่ เป้าหมายทีต่ ้ องการในการดาเนินการเพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย
กาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่ 1. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
กาหนดตามชั้นปี
3. ปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปวิธีสอบ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถประยุกต์หลักการทาง 1. จัดให้มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กบั วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
2. จัดทาสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
3. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียนและการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1. จัดศูนย์การเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย
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เป้าหมายการพัฒนา
4. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
2. จัดห้องค้นคว้าทาง Internet เฉพาะและให้มีจานวน
เพียงพอ
3. ให้ครู ผสู ้ อนส่ งเสริ มการค้นคว้าและเรี ยนรู้จากสื่ อ
เทคโนโลยี
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่
ดีงาม
2. จัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี รักษาดินแดนบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์
3. จัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ
4. จัดครู ให้การอบรมหน้าเสาธง
5. จัดกิจกรรมเยาวชนคนดีศรี สุพรรณ

5. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดี
งาม ในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
1.พัฒนาหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา ให้เป็ นแบบ 1. จัดแผนการเรี ยนวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะ
2. จัดให้มีการส่ งผูเ้ รี ยนให้ฝึกงานในสถานประกอบการ
ฐานสมรรถนะ
3. ประสานสถานประกอบการในการแผนการเรี ยนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
1. ให้ความรู ้แก่ครู ในการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
2. พัฒนาการจัดแผนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
การ
2. ให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิงานจริ งทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
1. จัดงบประมาณค่าวัสดุฝึกตามจานวนผูเ้ รี ยน และตาม
3. จัดงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้เหมาะสม
งานที่ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิชิ้นงานจริ ง
3. สนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมตามความจาเป็ น
1. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอเหมาะสมกับ
4. พัฒนาการเรี ยนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ
จานวนผูเ้ รี ยน
สารสนเทศ
2. เพิ่มห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์
3. จัดห้อง Internet ไว้เฉพาะแยกออกจากห้องเรี ยน
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ยุทธศาสตร์
5. พัฒนาการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและโรงฝึ กงาน 1. มอบหมายให้แต่ละสาขางานจัดโรงฝึ กงาน
การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ การจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนและ
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนและมีประสิ ทธิภาพ
จานวนผูเ้ รี ยน
2. จัดตั้งศูนย์วทิ ยบริ การ จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน
หนังสื อ อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
จานวนผูใ้ ห้บริ การ
3.จัดหาครุ ภณั ฑ์เพิ่มเติม
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
6. จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
1. จัดผูร้ ับผิดชอบดูแลความปลอดภัย
อานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
2. จัดสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกภายใน
ให้ปลอดภัย ร่ มรื่ น
3. จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยในสาขางานต่างๆให้
เหมาะสมและปลอดภัย
7. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาตามหน้าที่ที่
1. ส่ งครู และบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
รับผิดชอบ
2. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้ศึกษาต่อ
3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้แก่ครู และบุคลากร
8. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
1. จัดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบตามความ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ถนัด
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้
เหมาะสม
3. หางบประมาณเพิม่ เติม
4. ขอบริ จาควัสดุอุปกรณ์จากภายนอกสานศึกษา
5. จัดผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้และฝึ กทักษะนอกสถานศึกษา
9. จัดหาสถานประกอบการให้เพียงพอต่อการฝึ กงาน
1. ประสานสถานประกอบการเพื่อขอความร่ วมมือ
ของนักเรี ยน นักศึกษา
10. จัดครู ผสู้ อนประจา ที่คุณวุฒิดา้ นวิชาชีพให้เหมาะสม 1. จัดจ้างครู ที่มีคุณวุฒิวชิ าชี พตรงกับสาขาที่ขาดแคลน
กับผูเ้ รี ยน
ให้เพียงพอ
2. จัดงบประมาณสาหรับการจ้างครู และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เพียงพอและเหมาะสม
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ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. พัฒนาระบบการให้การปรึ กษาของครู ที่ปรึ กษา

ยุทธศาสตร์
1. มอบหมายให้ครู ทุกคนเป็ นที่ปรึ กษา
2. จัดให้ครู ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนและรายงาน
ผลการให้การปรึ กษา
3. ติดตามนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอย่างใกล้ชิด
4. ประสานผูป้ กครองอย่างสม่าเสมอ
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มวิชาการ
2. จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
3. จัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี รักษาดินแดน
4. จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ภายนอก
1. จัดกิจกรรมเกษตรชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. จัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมปลูกต้นไม้
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของ
ท้องถิ่น

2. พัฒนาส่ งเสริ มวิชาการ ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ส่ งเสริ มบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์
3. พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ด้ านการบริการวิชาชี พสู่ สังคม
1. ส่ งเสริ มการให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ใน
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นและฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน

1. จัดโครงการอาชีวะบริ การ
2. จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
3. จัดโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนแบบยัง่ ยืน
4. จัดโครงการสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

ด้ านนวัตกรรมและการวิจัย
1. ส่ งเสริ มการจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ 1. ให้ผเู ้ รี ยนมีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ทุกสาขางาน
2. ให้ผเู้ รี ยนมีการจัดทาโครงการทุกสาขางาน
โครงงาน
3. ให้ครู มีการทางานวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกคน
ด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ
1. จัดระบบสารสนเทศให้มีขอ้ มูลที่ครบถ้วนและเป็ น
1. พัฒนาการการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ปัจจุบนั
ความรู้ของสถานศึกษา
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
3. วางระบบเครื อข่ายข้อมูลภายในสถานศึกษา
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เป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
1.พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพภาย

ยุทธศาสตร์
1. จัดทานโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบการ
ทางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ มาตรฐานเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใจสถานศึกษา
4. จัดทาแผนกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ลัพธ์
5. นาผลการประเมินมาพัฒนาระบบกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2. นาผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใจประจาปี
รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุ งการบริ หาร
3. มีการปฏิบตั ิงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA)
4. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อ
กรรมการสถานศึกษารวมทั้งสาธารณชน

2. ประสิ ทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

13

บทที่ 3
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

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

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่ อไปนี้
ข้ อกาหนดที่ 1.1 ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ

ร้อยละ 75 ของ
ผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี

ผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี
ของระดับ ปวช. คิด
เป็ นร้อยละ 73.43
ระดับ ปวส.คิดเป็ น
ร้อยละ 81.03 เฉลี่ย
ทุกชั้นปี คิดเป็ นร้อย
ละ 74.68
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/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. กาหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยน
3. สร้างเจตคติที่ดีและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางวิชาชีพ
4. จัดหาสถานประกอบการได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผเู ้ รี ยนในการฝึ กงานนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามตารางที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมที่เพิม่ พูนทักษะให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. มีการส่ งนักศึกษาออกฝึ กงานในสถานประกอบการที่เหมาะสม
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ระดับ ปวช.
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน 268 คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร 178 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.42
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน 154 คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร 115 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 74.68
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน 165 คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 83.64
2. ระดับ ปวส.
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน 53 คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร 43 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 81.13
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนจานวน 63 คน ผ่านเกณฑ์ตามหลักสู ตร 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 80.95
3. ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนปี การศึกษา 2553 ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 268 คน ปวช. 2 จานวน 154 คน
ปวช. 3 จานวน 165 คน ปวส. 1 จานวน 53 คน ปวส. 2 จานวน 63 คน รวมทั้งหมด 703 คน และผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน 525 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.68
ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 1
-

16

ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การประเมิน

สาขาที่มีเทียบโอน ร้อยละ 75 ของ
ผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ เทียบกับ
ผูย้ นื่ คาร้อง

ข้อมูลความสาเร็ จ

เกณฑ์การแระเมิน
ดี

ผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี
ระดับ ปวส.(เทียบ
โอน) เฉลี่ย คิดเป็ น
ร้อยละ 80.85

/

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. กาหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยน
3. สร้างเจตคติที่ดีและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามตารางที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1.ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ปีการศึกษา 2552 ระดับชั้น ปวส. จานวน 47 คน
และผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.85
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 2
-
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ข้ อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75
สามารถประยุกต์
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ

ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.
และ ปวส. มี
ความสามารถ
ประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ มา
ใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ คิด
เป็ นร้อยละ 69.06

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ บูรณาการกับวิชาชีพ
2. จัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการกับวิชาชีพ
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
1. ครู ผสู ้ อนวิชาชีพได้จดั กิจกรรมที่แสดงออกถึงการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาใช้กบั
วิชาชีพ
2. ครู ผสู ้ อนวิชาชีพประเมินการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาใช้กบั วิชาชีพ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยน ปวช. และ ปวส. จานวน 976 คน มีความสามารถประยุกต์หลักการด้านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา จานวน 674 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.06
18

ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 3
- เพิ่มจานวนการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ
- ควรจัดโครงการ/โครงงานในทุกระดับชั้น
ข้ อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษาสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การประเมิน

สาขางานต่าง ๆ

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75 มี
ทักษะด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน
และการสนทนา
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ข้อมูลความสาเร็ จ

เกณฑ์การแระเมิน
ดี

ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะด้าน
การฟังการอ่าน การ
เขียนและการสนทนา
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ร้อยละ
52.11

พอใช้ ปรับปรุ ง
/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. กาหนดให้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็ นภาษาที่ตอ้ งพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. นาระบบข้อมูลและสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
2. จัดหาสื่ อการเรี ยนที่ทนั สมัยและน่าสนใจ เช่น วีดีทศั น์ สื่ อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมหนังสื อ
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิภาษาอย่างแท้จริ ง
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ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยน ปวช. และ ปวส. ทั้ง 2 ภาคเรี ยน จานวน 1,946 คน ผ่านเกณฑ์ 1,014 คน ทักษะด้านการฟัง
การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คิดเป็ น
ร้อยละ 52.11
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
หมายเหตุ เปอร์เซ็นที่ได้จากผละการเรี ยนไม่ผา่ น วิทยาลัยฯ ได้พยายามดาเนินการซ่ อมเสริ มกิจกรรมต่างๆ ตาม
เอกสารที่อา้ งอิง เช่น จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากการดาเนินงานซ่ อมเสริ มกิจกรรม
ทาให้ ผลการประเมินเกณฑ์เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเป็ น 75 เปอร์ เซ็น ผลสรุ ป ตัวบ่งชี้ที่ 4 นี้ อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 4
พัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่สูงขึ้น

ข้ อกาหนดที่ 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชี พได้อย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

สรุ ปการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การประเมิน

ครู ผสู้ อนวิชา
คอมพิวเตอร์
สาขางานต่างๆ

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75
สามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยี
การศึกษาค้นคว้า
และเทคโนโลยีใน
การปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ

ข้อมูลความสาเร็ จ

เกณฑ์การแระเมิน
ดี

ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าและ
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ร้อยละ 68.26
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พอใช้ ปรับปรุ ง
/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้วชิ าคอมพิวเตอร์
2. จัดศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ จานวน 154 คน ผ่านการประเมิน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73
2. ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางานจานวน 835 คน มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในการศึกษาค้นคว้า
และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ จานวน 570 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.26
ผลการประเมิน
ระดับ พอใช้
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 5
- จัดห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ข้ อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 6

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สรุ ปการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เกณฑ์การประเมิน

งานกิจกรรมงาน ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75 มี
ปกครอง
คุณธรรม จริ ยธรรม
สาขางานต่างๆ และค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อมูลความสาเร็ จ

เกณฑ์การแระเมิน
ดี

ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีร้อย
ละ 74.00.
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/

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ร้อยละ 74
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ชี้แจงทาความเข้าใจกับครู ทุกคนเพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิในวิชาที่สอน
ข้ อมูลความพยายาม
1. ครู ที่สอนในแต่ละรายวิชาระบุคะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม แต่ละรายวิชาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้และทา
ความเข้าใจตกลงแจ้งกับผูเ้ รี ยนทุกรายวิชา
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
3. มีการประเมินผูเ้ รี ยนในด้านพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม การมีมนุษยสัมพันธ์
ทีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. จานวน 707 คน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม จานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.62
2. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. จานวน 144 คน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.39
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 6
-
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ข้ อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สรุ ปการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานทะเบียน

ร้อยละ 75 ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับ ปวช.มีผลฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ฯร้อยละ 38.32

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. กาหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแต่ละชั้นปี
2. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลแต่ละชั้นปี ให้ผเู ้ รี ยนทราบ
ข้ อมูลความพยายาม
1. ดาเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
2. ดาเนินการวัดผลประเมินผลทุกภาคเรี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จานวนผูเ้ รี ยนที่จบชั้น ปวช. 3 แรกเข้า 274 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.32
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 7
-เพิ่มจานวนผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อเทียบกับแรกเข้าให้สูงขึ้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานทะเบียน

ร้อยละ 75 ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษา

ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 56.45

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสู งในระดับ ปวส.2
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวส. 2 แรกเข้า 62 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.45
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 8
-เพิ่มจานวนผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. เมื่อเทียบกับแรกเข้าให้สูงขึ้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่างๆ

ร้อยละ 75 ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพคิดเป็ นร้อยละ
100

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาในระดับ ปวช.3
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวช.3 เข้ารับการประเมิน 70 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 9
-
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่างๆ

ร้อยละ 75 ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ น
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ น
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็ นร้อยละ100

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อมูลความพยายาม
จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสู งในระดับ ปวส.2
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนที่จบระดับชั้น ปวส. 2 เข้ารับการประเมิน 109 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 109 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 10
-
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ข้ อกาหนดที่ 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชี พอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานแนะแนว /
งานทะเบียน

ร้อยละ 60 ของ
ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จ
การศึกษาที่ได้งาน
ทาในสถาน
ประกอบการ
ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทา
ในสถาน
ประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1
ปี คิดเป็ นร้อยละ
88.82

/

ดี = ร้อยละ 60
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
650-59
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 50

ข้ อมูลความตระหลัก
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดกิจกรรมในการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. จานวน 95 คน สามารถติดต่อได้ 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.63 ที่ได้
งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.63
2. ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. จานวน 57 คน สามารถติดต่อได้ 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.50
ที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นภายใน 1 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.72
3. ผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษาแล้วทางานในสถานประกอบการ/ประกออาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน1 ปี
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.82
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 11
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ข้ อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการหรื อหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานภาคทวิภาคี

สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพระดับความ
พึงพอใจฯอยูใ่ น
ระดับ 4.00 ขึ้นไป

สถานประกอบการมี
ระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 4.22

/

ดี = ร้อยละ
4.00-5.00
พอใช้ = ร้อยละ
3.5-3.99
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า-3.50

ข้ อมูลความตระหนัก
1. มอบหมายความรับผิดชอบในการติดตามผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดทาแบบประเมินความพึงพอในต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้ความสามารถด้าน
วิชาการ
2. ส่ งแบบสอบถามให้แก่สถานประกอบการ สถานศึกษาที่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าทางานหรื อศึกษาต่อ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. สถานประกอบการและสถานศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการความรู ้
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็ นในการทางาน คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ 4.22
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 12
-
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่าง ๆ

ร้อยละ 75 ของ
หลักสู ตรที่เปิ ดสอน
ในสถานศึกษาที่มี
การะพัฒนาแบบ
ฐานสมรรถนะ

มีการจัดแผนการ
เรี ยนฐานสมรรถนะ
ทุกสาขา คิดเป็ นร้อย
ละ 100

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60 - 75
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดแผนการเรี ยนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดทาแผนการเรี ยนในสาขาวิชาชีพที่สัมพันธ์กบั สถานประกอบการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. สาขางานที่จดั แผนการเรี ยนแบบฐานสมรรถนะโดยคิดเป็ นสัดส่ วนจานวนร้อยละของหน่วยกิต
ช่างยนต์
100
ช่างเชื่อมโลหะ
100
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
100
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
100
ช่างก่อสร้าง
100
พณิ ชยการ
100
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
100
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ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 13
ข้ อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบุรณาการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่าง ๆ มีการจัดแผนการ
เรี ยนรู้แบบบูรณา
การร้อยละ 75 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอน

มีการจัดแผนการ
เรี ยนรู้แบบบูรณา
การทุกรายวิชาที่เปิ ด
สอน คิดเป็ นร้อย 80.20

/

ดี = ร้อยละ 75
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
60-74
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 60

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ให้ครู ทุกคนจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. แผนการเรี ยนรู้ทุกแผนมีการบูรณาการ
2. มีการจัดทาแผนการเรี ยนรู้แบบบูรณการ จานวน 231 วิชา คิดเป็ นร้อยละ 80.20 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 14
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ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
อาจารย์ผสู้ อน

ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนต่อ
คุณภาพการสอน
ของผูส้ อนอยูใ่ น
ระดับ 4.00 ขึ้นไป

ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพ
การสอนของผูส้ อน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
84.80

/

ดี = ร้อยละ
4.00-5.00
พอใช้ = ร้อยละ
3.50-3.99
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า1.00-3.49

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ให้ครู ทุกคนจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 84.80
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 15
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสม
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานพัสดุ
ร้อยละ 15 ของ
งบประมาณสาหรับ
/
ดี = ร้อยละ 15
งานการเงิน งบดาเนินการ
วัสดุฝึกรวมคิดเป็ นร้อย
ขึ้นไป
ฝ่ ายแผน
ทั้งหมด
ละ 22.64
พอใช้ = ร้อยละ
10-15
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 10
ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2553
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. มีการเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุฝึกนอกเหนือจากที่จดั สรรไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จานวนงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึกทั้งหมดเป็ นเงิน 2,661,801,.80 บาท ของงบประมาณ
ทั้งหมดโดยไม่รวมงบลงทุน
2. งบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาเป็ นเงิน 11,758,141 บาท
3. ร้อยละของงบประมาณสาหรับวัสดุฝึก 22.64
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 16
-
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ข้ อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิการ จานวนผูเ้ รี ยน 1 คน ผูเ้ รี ยน 1 คน ต่อ 1
/
ดี = ผูเ้ รี ยน 1คน
คอมพิวเตอร์ ต่อ 1 เครื่ อง
เครื่ อง
ต่อ 1 เครื่ อง
พอใช้ = ผูเ้ รี ยน2
คน ต่อ 1เครื่ อง
ปรับปรุ ง =
ผูเ้ รี ยน 3 คน ต่อ 1
เครื่ อง
ข้ อมูลความตระหนัก
1. ปรับปรุ งพัฒนาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2. จัดตารางการใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง
2. มีการปรับปรุ งห้อง Internet จานวน 1 ห้อง
3. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมและขยายห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ภาคเรี ยนที่1/2553มี ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง รวม 85 เครื่ อง
ภาคเรี ยนที่2/2553มี ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์จานวน 3 ห้อง รวม 80 เครื่ อง
2. มีหอ้ ง Internet จานวน 1 ห้อง 18 เครื่ อง
3. จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์เพียงพอสาหรับผูเ้ รี ยน 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 17
-
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ข้ อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการและแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการศูนย์
วิทยบริ การโรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานอาคาร ระดับความ
การจัดห้องเรี ยน
/
ดี = ปฏิบตั ิทุกข้อ
สถานที่
เหมาะสมในการจัด ห้องปฏิบตั ิการและโรง
พอใช้ = ปฏิบตั ิ 1อาคารเรี ยน อาคาร ฝึ กงานการจัดศูนย์วทิ ย
3 ข้อ
ประกอบห้องเรี ยน บริ การ การจัดครุ ภณั ฑ์
ปรับปรุ ง =
ห้องปฏิบตั ิการ โรง และอุปกรณ์ที่
ปฏิบตั ิ 1- 2 ข้อ
ฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
เหมาะสมกับวิชาที่
ปฏิบตั ิงานเหมาะสม เรี ยนและมี
กับวิชาที่เรี ยน
ประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี
ข้ อมูลความตระหนัก
1. มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และสาขาวิชาต่าง ๆ รับผิดชอบ
2. กาหนดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ปฏิบตั ิ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการซ่อมแซมและปรับปรุ งดูแลรักษาอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
2. มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม
3. มีการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
4. มีการจัดหาครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ เพิ่มขึ้น
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ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ตารางการวางแผนการใช้หอ้ งเรี ยนแต่ละอาคารและพื้นที่ปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนปี การศึกษา 2553
2. มีการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิตามตารางการใช้
3. มีการติดตามประเมินผลการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
4. มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานและพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 18
จัดหาครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
หัวหน้างาน ระดับความ
ระดับความเหมาะสม /
ดี = ปฏิบตั ิทุกข้อ
ห้องสมุด
เหมาะสมในการจัด ในการจัด ศูนย์วทิ ย
พอใช้ = ปฏิบตั ิ 3ข้อ
ศูนย์วทิ ยบริ การให้ บริ การให้เหมาะสมกับ
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
เหมาะ
วิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศ
1- 2 ข้อ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อยู่
ในระดับ ดี

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ปรับปรุ งพัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. จัดตารางการใช้ศูนย์วทิ ยบริ การ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการปรับปรุ งศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีขอ้ มูลจานวนครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วทิ ยบริ การ
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2. ข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการยืม-คืนสื่ อสิ่ งพิมพ์และวีดีทศั น์ภายในห้องสมุด
3. รายงานจานวนผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดอาคารศูนย์วทิ ยบริ การห้องสมุด
4. การบริ หารระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
5. การให้บริ การแก่ชุมชน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 19
ตัวบ่ งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาขางานต่าง ๆ ระดับความ
/ หัวหน้างาน เหมาะสมในการจัด
พัสดุ
ให้มีครุ ภณั ฑ์และ
อุปกรณ์

ข้อมูลความสาเร็ จ
จานวนครุ ภณั ฑ์และ
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ช้งาน
ได้อยูใ่ นระดับ ดี

เกณฑ์การประเมิน
ดี
/

พอใช้ ปรับปรุ ง
ดี = ปฏิบตั ิทุกข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1-4
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1-3

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ การเรี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ ให้เหมาะสม
2. มีการเพิม่ เติมงบประมาณในการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
3. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่อยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ร้อยละ 82.34
2. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ ร้อยละ 82.34
3. จานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย ร้อยละ 68.16
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้โดยเฉลี่ย 60 %
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5. มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 20
ข้ อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล / เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
เกณฑ์การแระเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
สาขางานต่าง ๆ ร้อยละ 70 ของสาขา สาขางานทั้งหมด
ดี = ร้อยละ 70
/
งานทั้งหมดจัดระบบ จัดระบบความ
ขึ้นไป
ความปลอดภัยของ ปลอดภัยของ
พอใช้ = ร้อยละ
สภาพแวดล้อมและ สภาพแวดล้อมและสิ่ ง
60-69
สิ่ งอานวยความ
อานวยความสะดวกได้
ปรับปรุ ง = น้อย
สะดวกได้อย่างมี
อย่างมีคุณภาพคิดเป็ น
กว่าร้อยละ 60
คุณภาพ
ร้อยละ 87.50
ข้ อมูลความตระหนัก
1. แต่งตั้งครู – ลูกจ้างปฏิบตั ิหน้าที่เวรยามประจาวัน ทุกเดือน
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยบริ เวณหน้าวิทยาลัยฯและภายในวิทยาลัย
ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกภายในสาขางาน
และภายในอาคารห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
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ข้ อมูลความสาเร็จ
1. สาขางานที่จดั ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
โดยรวม จานวน 9 สาขางาน / 8 หัวข้อเรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 87.50
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 21
ข้ อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานบุคลากร

ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาหน้าที่
รับผิดชอบ

บุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบร้อยละ
58.00

/

ดี = ร้อยละ 90
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
75-89
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลความตระหนัก
1. คาสั่งให้บุคลากรไปราชการ/พัฒนา
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดส่ งครู และบุคลกรสายสนับสนุนไปเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จานวนครู ท้ งั สิ้ น 38 คน ได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าคนละ 20 ชัว่ โมง จานวน 35 คน
คิดเป็ นร้อยละ 92.10
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน 27 คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบจานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.11
3. จานวนครู และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 64 คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.81 บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.19
38

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 22
เพิ่มการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มากขึ้น
ข้ อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่างมี่ประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรื อประมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่าง ๆ จานวนครั้งหรื อ
ปริ มาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพท่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

มีการระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 32 ครั้ง

/

ดี = มากกว่า 19
ครั้ง
พอใช้ = 15-19
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า15 ครั้ง

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. ขอความร่ วมมือจากภายนอกสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการระดมทรัพยากรภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัยฯ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา 15 ครั้ง ภายนอก 17 ครั้งรวมทั้งสิ้ น 32 ครั้ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 23
ควรมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ่มขึ้น
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จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่ 24

งานทวิภาคี

สถานประกอบการ
ให้ความร่ วมมือใน
งานและรับผูเ้ รี ยน
ปวช. 3 และ ปวส. 1
ฝึ กงานครบร้อยละ
100

จัดส่ งผูเ้ รี ยนฝึ กงานใน
สถานประกอบการ ชั้น
ปวช. 3 และ ปวส.1
จานวน 82 แห่ง คิด
เป็ นร้อยละ100

/

ดี = มากกว่า 15
แห่ง
พอใช้ = 10-14
แห่ง
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า10 แห่ง

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนการเรี ยนให้ผเู้ รี ยนได้ไปฝึ กงานในสถานประกอบการ
2. ประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการสารวจข้อมูลสถานประกอบการ
2. มีการประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการร่ วมกันจัดการศึกษา
3. จัดส่ งนักศึกษาชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 1 ออกฝึ กงานในสถานประกอบการ
4. ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทวิภาคี
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จัดส่ งเรี ยนออกฝึ กงานในสถานประกอบการทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.1 จานวน 150 คน ในสถาน
ประกอบการ 82 แห่ง
2. รวมจานวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา 82 แห่ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 24
-
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ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
คณะวิชาและ ร้อยละ 90 ของสาขา
งานสารบรรณ งานที่จดั หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ 2 คน-ชัว่ โมง
ต่อภาคเรี ยนขึ้นไป

สาขางานที่จดั หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาร่ วมใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนตั้งแต่
2 คน – ชัว่ โมงต่อภาค
เรี ยนขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 100

/

ดี = ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป
พอใช้ = ร้อยละ
75-89
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ทุกสาขางานมีวทิ ยากรมาให้ความรู้
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการประสานวิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้
2. มีการนาผูเ้ รี ยนเข้ารับการศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา จานวน 7 ครั้ง
2. จานวนสาขางานที่มีผมู ้ าบรรยายให้ความรู ้ต้ งั แต่ 2 คน/ ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยนจานวน 8 สาขา
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 25
ควรเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาสาขางานยานยนต์มากกว่านี้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานหลักสู ตร
งานบุคลากร

ร้อยละ 90 ของสาขา
งานที่มีผสู้ อนประจา
มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
ผูส้ อน 1 คนต่อ
ผูเ้ รี ยนไม่เกิน 35 คน

อัตราส่ วนครู ประจาที่
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
ไม่เกิน 35 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100

/

ดี = ร้อยละ 100
ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
50-99
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 50

ข้ อมูลความตระหนัก
1. มอบหมายให้ครู ทาการสอนตามตารางและสาขางาน
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการจัดครู ผสู ้ อนที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพสอนตรงกับสาขางาน
2. จัดจ้างครู ให้เพียงพอกับการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. อัตราส่ วนครู ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผูเ้ รี ยน แยกตามสาขาวิชา
ช่างยนต์
= 1 : 31.83
ช่างเชื่อมโลหะ
=1 :ช่างไฟฟ้ ากาลัง
= 1 : 31.75
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
= 1 : 18.33
ช่างก่อสร้าง
= 1 : 1.6
ช่างซ่อมบารุ ง
= 1 : 26.50
พณิ ชยการ
= 1 : 34.25
2. สาขางานที่ครู มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ 1 : 35 จานวน 6 สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100
จานวนสาขาวิชาที่ผสู ้ อนต่อผูเ้ รี ยนไม่เป็ นตามเกณฑ์ 1: 35 คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 26
จัดจ้างครู เพิ่มในสาขาที่สัดส่ วนไม่ได้ตามเกณฑ์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลความสาเร็ จ
งานหลักสู ตร
งานทะเบียน
งานบุคลากร

อัตราส่ วนผูส้ อน 1
คนผูเ้ รี ยนน้อยกว่า
25 คน

อัตราส่ วนผูส้ อน
ประจา 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
ทั้งหมด =1 : 18.25

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
/

เกณฑ์การแระเมิน
ดี = ผูส้ อน 1 คน ต่อ
ผูเ้ รี ยนน้อยกว่า 25 คน
พอใช้ = ผูส้ อน 1 คน
ต่อผูเ้ รี ยน 25 -30 คน
ปรับปรุ ง = ผูส้ อน 1
คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า
30 คน

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดหาครู ให้มีจานวนเพียงพอ
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดครู ผสู ้ อนสัมพันธ์กบั สาขางาน
2. มีการจัดจ้างครู ตามสัดส่ วนกับผูเ้ รี ยน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ครู ผสู้ อนประจา จานวน 39 คน นักเรี ยนทั้งหมดจานวน 712 คน คิดเป็ นอัตราส่ วน 1 : 18.25
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 27
-
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้ อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานที่ปรึ กษา

การจัดให้ผเู้ รี ยนพบ ครู ที่ปรึ กษาได้พบ
ที่ปรึ กษาต่อปี 25
ผูเ้ รี ยน เฉลี่ย 26.25
ครั้ง
ครั้งต่อปี

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ออกคาสัง่ มอบหมายให้ครู เป็ นที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการสารวจเวลาการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ล่ะชั้นปี
2. มีการสารวจการเข้าแถวร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. จัดทาบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ครู ที่ปรึ กษาเข้าพบผูเ้ รี ยนเฉลี่ย 26.25 ครั้งต่อปี
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 28
เพิ่มการติดตามผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้มากขึ้น
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/

ดี = มากกว่า 25 ครั้ง
ต่อปี
พอใช้ = 20-25
ครั้งต่อปี
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า 20 ครั้งต่อปี

ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานกิจกรรมเสริ ม จัดบริ การตรวจสาร
เสพติดปี ละ 1 ครั้ง
และมีผเู้ รี ยนได้รับ
การตรวจสารเสพ
ติดไม่นอ้ ยกว่า ร้อย
ละ 90

มีการตรวจสารเสพ
ติดให้แก่ผเู ้ รี ยน
จานวน 2 ครั้ง มี
ผูเ้ รี ยนได้รับการตรวจ
สารเสพติด คิดเป็ น
ร้อยละ 74.45

/

เกณฑ์การแระเมิน
ดี = 1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตรวจ
มากกว่าร้อยละ 90
พอใช้ = 1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตรวจ
ร้อยละ 80 -90
ปรับปรุ ง = 1 ครั้งต่อปี
หรื อมากกว่าและจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตรวจ
น้อยกว่าร้อยละ 80
หรื อไม่มีการตรวจ

ข้ อมูลความตระหนัก
1. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการเฝ้ าระวังสารเสพติด
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนินการตรวจสารเสพติด เป็ นระยะ ๆ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู ้ รี ยน จานวน 2 ครั้ง จานวนนักเรี ยน 767 คน นักเรี ยนได้รับการตรวจ
571 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.45
ผลการประเมิน
ระดับ ปรับปรุ ง
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 29
-
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ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
งานทะเบียนและ ผูเ้ รี ยนที่ออก
วัดผล
กลางคันน้อยกว่า
ร้อยละ 31

ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้าคิดเป็ นร้อยละ
1.84

/

เกณฑ์การแระเมิน
ดี = น้อยกว่าร้อยละ 31
พอใช้ = ร้อยละ31-40
ปรับปรุ ง = มากกว่า
ร้อยละ 40

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ออกคาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการติดตามประสานงานระหว่างครู ที่ปรึ กษากับผูป้ กครอง โดย ส่ งจดหมาย โทรศัพท์
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. แรกเข้าจานวน 698 คน ออกกลางคัน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55
2. ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. แรกเข้าจานวน 114 คน ออกกลางคัน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.01
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 30
1. ลดจานวนผูเ้ รี ยนออกกลางคันให้นอ้ ยลง
2. ควรมีสมาคมครู ผูป้ กครอง และศิษย์เก่าร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเด็กออกกลางคัน
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ข้ อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานกิจกรรมฯ
งานคุณธรรม
จริ ยธรรม

ร้อยละ 80 ของ
สาขางานต่างๆ มี
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้ง 3
ประเภทกิจกรรม

สาขาต่าง ๆ มีการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 3 ประเภท
คิดเป็ นร้อยละ 100

/

ดี = ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
พอใช้ = ร้อยละ
75-79
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลความตระหนัก
1. มีแผนงาน/ โครงการการจัดกิจกรรม
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นการจัดกิจกรรมตามแผนที่เสนอในโครงการ
2. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวิชาการ 12 ครั้ง กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ 7 ครั้ง และกิจกรรมที่ส่งเสริ มบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 10 ครั้ง
2. สาขางานที่จดั กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท จานวน 7 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 31
-
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ข้ อกาหนดที่ 3.3 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณี
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร

ร้อยละ 80 ของ
สาขาต่าง ๆ มีการ
จัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายใน
ประเภทกิจกรรม

สาขางานต่าง ๆ มี
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก ทั้ง 2
ประเภทคิดเป็ นร้อย
ละ100

/

ดี = ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
พอใช้ = ร้อยละ
75-79
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดทาแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุรักษ์
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จานวน 5 ครั้ง
2. ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จานวน 6 ครั้ง
3. สาขางานที่จดั กิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภท จานวน 7 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 32
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
ฝ่ ายวิชาการ

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

ดาเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและ
ส่ งเสริ มความรู ้ในการ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนจานวน 76
กิจกรรม

/

ดี = มากกว่า 12
กิจกรรม
พอใช้ = 10-12
กิจกรรม
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า 10 กิจกรรม

ข้ อมูลความตระหนัก
1. มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละโครงการ / กิจกรรม
2. กาหนดกิจกรรมที่จะทา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นงานตามโครงการ / กิจกรรม
2. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ / กิจกรรม
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ดาเนินการโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน 6 ครั้ง
2. จัดสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 15 ครั้ง
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ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 33
ข้ อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริ การวิชาชี พ
ที่กาหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดาเนินการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
ฝ่ ายแผนและ
ความร่ วมมือ

ใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ
0.20 ในการดาเนิน
กิจกรรม / โครงการ
ต่องบดาเนินการ

มีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็ น
จานวนเงิน
5,520,200.-บาท จาก
งบประมาณทั้งหมด
17,684,970 บาทคิด
เป็ นร้อยละ 3.11 ต่อ
งบดาเนินการทั้งหมด

/

ดี = มากกว่าร้อยละ
0.20
พอใช้ = ร้อยละ
0.11-0.20
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า 0.11

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการปฏิบตั ิงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ 17,684,970 บาท
2. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นจานวนเงิน 5,250,200 บาท จากงบดาเนิ นการทั้งหมด 17,684,970 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.11 ต่องบดาเนินการทั้งหมด

50

ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 34
-

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมการวิจัย
ข้ อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ข้ อกาหนดที่ 5.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้
ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงาน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
สาขางานต่าง ๆ

ร้อยละ 80 ของ
สาขางานมีการ
จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงานระดับ
ปวช. มากกว่า 2
เรื่ องระดับ ปวส.
มากกว่า 8 เรื่ อง

สาขางานมีการจัดทา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงานระดับ
ปวช. 35 เรื่ อง
ระดับปวส. 40 เรื่ อง
คิดเป็ นร้อยละ 100

/

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดประชุม / หรื อทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการให้แก่ทุกสาขางาน
2. มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบสิ่ งประดิษฐ์ โครงการ การวิจยั
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์
2. มีการดาเนินการจัดทาโครงการ
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ดี = ร้อยละ 100
พอใช้ = ร้อยละ
75-99
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ 17 ชิ้น
2. มีการจัดทาโครงงาน 52 เรื่ อง
3. มีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน 6 เรื่ อง
4. รวมจานวนสิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั 75 เรื่ อง
5. สาขางานที่ดาเนินการทา สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจยั ระดับ ปวช. อย่างน้อย 35 เรื่ อง
ระดับปวส. อย่างน้อย 40 เรื่ อง จาก 7 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 35
เพิ่มจานวนสาขางานที่มีโครงการงานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ให้ครบทุกสาขางาน
จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อการเผยแพร่
ระดับชาติ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่ 36

ฝ่ ายแผนและ
ความร่ วมมือ

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

จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
โครงงานระดับปวช.
7 ชิ้น ระดับ ปวส.
4 ชิ้น

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดสรรเงินงบประมาณในด้านการวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์
2. มีการดาเนินการจัดทาโครงการ
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/

ดี = ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้น
ไป
พอใช้ = 2 ชิ้น
ปรับปรุ ง = 1 ชิ้น
หรื อน้อยกว่า

ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ 11 ชิ้น
2. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั โครงงานที่นาไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และในระดับชาติ 15 ครั้ง
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 36
ข้ อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ วตั กรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานแผนและ
ความร่ วมมือ

ใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ
1.00 ของ
งบดาเนินการ
ทั้งหมดในการสร้าง
และเผยแพร่ ฯ

จานวนเงินที่ใช้ใน
การสร้างและเผยแพร่
คิดเป็ นร้อยละ1.22
ของงบประมาณ
ดาเนินการ

/

ดี = มากกว่า ร้อยละ
1.00
พอใช้ = ร้อยละ
0.50-1.00
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ0.50

ข้ อมูลความตระหนัก
1. จัดสรรงบประมาณในด้านการวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการใช้งบประมาณเพื่อการสร้างและเผยแพร่ จากงบประมาณของสถานศึกษาและจากภายนอก
สถานศึกษา
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จานวนเงินที่ใช้ในการสร้างและเผยแพร่ 253,958.30 บาท จากงบดาเนิ นการทั้งหมด
24,031,493.85 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.22
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ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 37
เพิ่มช่องทางและจานวนครั้งในการเผยแพร่ ให้มากขึ้น
ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานวิจยั

มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงานไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง

มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงาน344ครั้ง
และ 344ช่องทาง/
ผลงาน

/

ดี = 4 ครั้งและ 4
ช่องทาง/ผลงาน
หรื อมากกว่า
พอใช้ = 2 -3 ครั้ง
และ 2 – 3-ช่องทาง/
ผลงาน
ปรับปรุ ง = 1 ครั้ง
และ 1 ช่องทาง/
ผลงานหรื อน้อยกว่า

ข้ อมูลความตระหนัก
1. สนับสนุนการเผยแพร่ โดยการพิมพ์เอกสารแนะนาการสาธิต การจัดนิทรรศการ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการดาเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล ในการส่ งเข้าประกวด จัดนิทรรศการ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานมากกว่า 344 ครั้ง
และ 344 ช่องทาง/ผลงาน
2. ดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านเอกสารวิชาการ 68 ครั้ง เว็บไซด์ 68 ครั้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ 68 ครั้ง
การประกวด 11 ครั้ง การจัดนิทรรศการ 68 ครั้ง แนะแนว 61 ครั้ง
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ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 38
-

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ 6

ผู้บริ หารควรมีภาวะผู้นาและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้

ข้ อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานวางแผน
การศึกษา/
งบประมาณงาน
ศูนย์ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ

ระดับคุณภาพการ
บริ หารของผูบ้ ริ หาร
ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหรื อ
แผนยุทธศาสตร์
ตามองค์ประกอบ
มากกว่า 6 ข้อ

ระดับคุณภาพการ
บริ หารงานของผูท้ ี่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหรื อแผน
ยุทธศาสตร์ตาม
องค์ประกอบจานวน
8 ข้อ

/

ดี = มากกว่า 6 ข้อ
พอใช้ = 5 -6 ข้อ
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่า 5

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากรตามสายการบริ หาร
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการบริ หารงานตามสายการบริ หารกระจายอานาจให้แก่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายต่าง ๆ
2. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3. มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและตัดสิ นใจในการดาเนินงานของสถานศึกษา
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ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ข้อมูลการกระจายอานาจในการบริ หารฝ่ ายสาขา/สาขางาน/งาน
2. ข้อมูลการใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมายทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาตนเอง
3. ข้อมูลการมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการบิหารการตัดสิ นใจ
และการจัดการศึกษา
4. ข้อมูลการพึ่งตนเองที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริ หารตัวเองมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
5. มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกรวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือ
ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
6. มีความสามารถในการปรับใช้การบริ หารตามสถานการณ์ ได้
7. มีการพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร/ พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนา
ไปสู่ องค์กรเรี ยนรู ้
8. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 39
-
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ข้ อกาหนดที่ 6.2 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ผบู ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานบุคลากร

ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

บุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คิดเป็ นร้อย
ละ 93.30

/

ดี =ร้อยละ90 ขึ้นไป
พอใช้ = ร้อยละ
85-90
ปรับปรุ ง = น้อย
กว่าร้อยละ 85

ข้ อมูลความตระหนัก
1. ออกคาสั่งมอบหมายการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ประจาปี
2. ชี้แจงการปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับของทางราชการ
ข้ อมูลความพยายาม
1. มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ครู จานวน 38 คน ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 24 คน ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่กาหนด จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 40
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ข้ อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน
งานศูนย์ขอ้ มูลฯ

ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของ
สถานศึกษาอยูใ่ น
เกณฑ์ดีมากกว่า 4
ข้อ

ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของ
สถานศึกษาอยูใ่ น
เกณฑ์ดีปฏิบตั ิท้ งั
4 ข้อ

/

ข้ อมูลความตระหนัก
1. มอบหมายให้มีผรู้ ับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ข้ อมูลความพยายาม
1. จัดทาเอกสารรายงานการจัดการสารสนเทศ
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. ข้อมูลและระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการตัดสิ นใจ
2. ระบบการจัดการบริ หารข้อมูล
3. ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกับเครื อข่ายของสถานศึกษา
4. จัดศูนย์วทิ ยบริ การที่ทนั สมัย
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 41
-
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ดี = ปฏิบตั ิขอ้ 1-4
หรื อครบทั้ง 5 ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1-3
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1-2 หรื อไม่ได้
ดาเนินการ

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อกาหนดที่ 7 สถานศึกษาควรมีมาตรฐานการประคุณภาพภายใน ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผลการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การประเมิน
งานประกัน
ระบบกลไกในการ
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
ภายใน

จัดทาคู่มือและ
แผนการประกัน
คุณภาพหลักฐาน
ตรวจสอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปี สนอง
ข้อคิดเห็นข้อ
ร้องเรี ยนเพื่อการ
ปรับปรุ งกลไกการ
ดาเนินงานรายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

/

ดี =มีการปฏิบตั ิ
ครบทั้ง 4 ข้อ 5ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิขอ้
1 – ข้อ 3
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1 – ข้อ 2 หรื อ
ไม่ได้ดาเนินการ

ข้ อมูลความตระหนัก
วิทยาลัยได้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
ข้ อมูลความพยายาม
รายงานการปรับปรุ งสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก สมศ.รอบที่สอง
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. จัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
2. มีหลักฐานหรื อรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี
3. โครงการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
4. มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 42
ตัวบ่ งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
สรุ ปผลการประเมิน
แหล่งให้ขอ้ มูล /
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลความสาเร็ จ
งานประกัน
ประสิ ทธิผลของ
มีการรายงานผลการ
คุณภาพการศึกษา 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
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ผลการประเมิน
ดี

พอใช้ ปรับปรุ ง เกณฑ์การแระเมิน

/

ดี = ปฏิบตั ิครบทั้ง
3 ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิขอ้ 1
และ ข้อ 2
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ
ข้อ 1 เพียงข้อเดียว

ข้ อมูลความตระหนัก
วิทยาลัยได้จดั ทาหนังสื อส่ งเรื่ องการรายงานการประเมินตนเองประจาปี
ข้ อมูลความพยายาม
ทาแผนการรายงานการปรับปรุ งสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบที่สอง
ข้ อมูลความสาเร็จ
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารให้ได้มาตรฐานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
3. มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นมีการปฏิบตั ิที่ดีหรื อเป็ นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
จุดทีต่ ้ องพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ที่ 43
-
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บทที่ 4
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้น
ปี
2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้

/

3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ

/

/

/

4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
9. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/
/
/
/
/
/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

13 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

/

14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ

/
/

15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา

/

18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงานพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์

/

21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน
22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
แบะภายนอกสถานศึกษา
24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

/
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ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/

/
/

/
/
/

ตัวบ่งชี้ที่

ดี

25 จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/

29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน

/

30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

/

31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
32 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณี
และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

/

/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชี พสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การ
วิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)

มาตรฐานที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน

/

36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบดาเนิ นการ
38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

/
/

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง (ดูจากความถี่สะสม)
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่

ดี

42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

/

43. ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

/

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุ ง

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

มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ ดี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2, 3,9,10,11,12
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 13,14,16,17,18,19, 20,21,22, 23,24,25,26,27
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 28,30,31,32
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33,34
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 35,36,37,38
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 39,40,41
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 42,43
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ พอใช้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 15
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุ ง
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4,6,7
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองกาหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในรู ปของ
โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. การพัฒนาผู้เรี ยน
- จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นการฝึ กทักษะให้มากขึ้น
- พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลให้มีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
- จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ้นส่ งเสริ มให้ครู ใช้สื่อที่หลากหลาย
- จัดศูนย์วทิ ยบริ การให้มีสื่อที่หลากหลาย
- ส่ งเสริ มการจัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์และงานวิจยั ให้มากขึ้น
- พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- พัฒนาระบบการดูแลผูเ้ รี ยนและการให้คาปรึ กษา
2. การพัฒนาบุคลากร
- จัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้แก่บุคลากรให้มากขึ้น
- จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- อบรมพัฒนาการจัดทาสื่ อการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรื อศึกษาต่อเพิ่มเติม
3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
- พัฒนารู ปแบบการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิราชการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
- พัฒนาระบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณสถานศึกษา
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- สร้างเครื อข่ายการบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้มากขึ้น
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ภาคผนวก

