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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2555
ตอนที่ 1
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง รหัสสถานศึกษา 41100045
ทีต่ ้งั ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 269 หมู่ที่ 6 ถนน คาหนองนิด แขวง/ตาบล ศรี สุทโธ
เขต/อาเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณี ย ์ 41190
โทรศัพท์ 0 – 4227 – 1619, 0 – 4227 – 1655 โทรสาร 0 – 4227 – 1657

E-mail bctc mail @ g mail.com Website www. bctc. ac. th
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 /สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด อุดรธานี
สั งกัด สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุ มชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพเศรษฐกิจ
2.1.1 จานวนธนาคาร อาเภอบ้านดุง มีธนาคารที่ให้บริ การรับฝากเงิน และให้บริ การด้าน
สิ นเชื่อ มีจานวน 4 ธนาคาร โดยแยกเป็ น
(1) ธนาคารของรัฐ จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
(2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง
(3) ธนาคารออมสิ น สาขาบ้านดุง
2.1.2 ธนาคารพาณิ ชย์ มีจานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
(1) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด สาขาบ้านดุง (2) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด สาขาบ้านดุง
2.1.3 จานวนสถานประกอบการ อาเภอบ้านดุง ประกอบด้วย
(1) ผูป้ ระกอบการเกลือสิ นเธาว์ 214 ราย (2) สถานบริ การน้ ามันขนาดใหญ่ 4 แห่ง
(3) ร้านจาหน่ายทองรู ปพรรณ
9 แห่ง (4) ร้านจาหน่ายรถจักรยนต์
7 แห่ง
(5) ร้านจาหน่ายรถยนต์ (ใหม่)
2 แห่ง (6) ร้านจาหน่วยรถยนต์ มือสอง 3 แห่ง
(7) โรงแรม/รี สอร์ ท
4 แห่ง (8) สถานประกอบการรับซื้ อพืช 3 แห่ง
(9) กิจการเชิงอุตสาหกรรม
2 แห่ง
2.14 อาชีพของประชากร อาชีพหลัก และอาชีพรอง ราษฎรส่ วนใหญ่ของอาเภอบ้านดุง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็ นหลัก โดยมีการเลี้ยงสัตว์ และประมงน้ าจืดเป็ นอาชีพรอง
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2.15 รายได้ เฉลีย่ ข้อมูล จปฐ.ปี 2554 ราษฎรอาเภอบ้านดุงมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จานวน
42,023 บาท
2.2 ข้ อมูลด้ านการเกษตร
อาเภอบ้านดุง มีพ้ืนที่ทาการเกษตร ในปี 2554 จานวน 327,480 ไร่ แยกเป็ นที่นา 259,066 ไร่ ที่
ไร่ 20,750 ไร่ ยางพารา 15,667 ไร่ ปาล์มน้ ามัน 550 ไร่ ประกอบกิจการ เกลือสิ นเธาว์ (ประเภทตาก) 1,445๕
ไร่ และพื้นที่ทาการเกษตรอื่น ๆ 30,002 ไร่
2.3 ข้ อมูลด้ านปศุสัตว์
ในปี 2554 เกษตรกรในพื้นที่อาเภอบ้านดุง ทาการเลี้ยงสัตว์ จานวน 11,921 ครัวเรื อน
2.4 ประมงการประมงในอาเภอบ้านดุง เป็ นประมงน้ าจืด มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในลาคลอง
จานวนไม่มากนัก ส่ วนใหญ่ราษฎร จะทาประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ
2.5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ประชาชนในอาเภอบ้านดุงให้ความสาคัญ
ประกอบด้วย
1. ประเพณี วนั สารทเดือนสิ บ 2. ประเพณี ลอยกระทง
3. ประเพณี สงกรานต์
4. ประเพณี บุญบั้งไฟ
2.6 ข้ อมูลของผู้ปกครอง
1. ผูป้ กครองมีรายได้โดยเฉลี่ยปี ละ 50,000 – 80,000 บาทต่อปี
2. ผูป้ กครองมีวุฒิการศึกษาโดยส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง ป. 4 - ม. 3
3. ผูป้ กครองมีอาชีพโดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตร ทานา ทาไร่ ทาสวน
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้รับอนุญาตจัดตั้งและเปิ ดทาการสอนในปี การศึกษา 2546 ตามใบอนุญาต
จัดตั้งเลขที่ 3 / 2546 โดยมีนายทรรศนภูมิ บุรีเพีย เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาต นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต เป็ นผูจ้ ดั การ
และนายสมาน อินทร์ พามา เป็ นครู ใหญ่ โดยมีผรู ้ ่ วมก่อตั้งประกอบด้วย นายสวาท บุรีเพีย นายสิ นสมบัติ
ปุกหุต นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย และนางสาวจิตรา พูลศิริ ตั้งอยูใ่ นเนื้ อที่ 28 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตาม
หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1356 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 6 เลขที่ดิน 119 และทะเบียน
เลขที่ 1357 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 7 เลขที่ดิน 119
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4. โครงสร้ างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต//ผู้อานวยการ

ชมรมครูผ้ ปู กครองและศิษย์
เก่า

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ผู้จดั การ

รอง ผอ..ฝ่ ายบริหาร

รอง ผอ. ฝ่ ายวิชาการ

รอง ผอ.. ฝ่ ายปกครอง

รอง.ผอ. ฝ่ ายธุรกการฯ

รอง.ผอ..ฝ่ ายกิจการ นศ.

รอง ผอ..ฝ่ ายอาคารฯ

รอง ผอ. ฝ่ ายประกันฯคุณ

รอง ผอ. ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

-งานประกันคุณภาพ
ภายใน
-งานประกันคุณภาพ
ภายนอก
--งานพัฒนามาตรฐานและ
ตัวบ่งชี ้
-งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-งานการกากัด ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

-งานติดตามผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้ านการเรียน ขาดเรียน ฯ
-งานประสานงานผู้ปกครอง
-งานประเมินผลการ
ดาเนินงานด้ านส่งเสริม
การศึกษา
-งานทุนการศึกษาและอาหาร
กลางวัน
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

สถานที่
-งานแผน/งบประมาณ

-งานหลักสูตร

-งานประกันคุณภาพฯ
-งานโครงการพัฒนา
-งานบุคลากร
-งานวิจยั และพัฒนา
-งานข้ อมูลสารสนเทศ
-งานตรวจสอบภายใน
-งานกากับติดตาม/
ประเมินผลรายงาน
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ
มอบหมาย

-งานแผนการสอน
-งานจัดการเรียนฯ
-งานนวัตกรรม
ประดิษฐ์ ฯ
-งานเฉพาะหมวดวิชา
-งานวัดผลประเมินผล
-งานบริการห้ องสมุด
-งานนิเทศการเรียน
-งานฝึ กงาน/โครงการ
-งานแนะแนว
การศึกษา/ อาชีพ
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ

-งานธุรการปกครอง
-งานควบคุมความประพฤติ
ทังภายใน
้
– นอก
สถานศึกษา
-งานสืบสวนและสอบสวน
-งานอบรมพื ้นฟูแก้ ไข
ความประพฤติของ นร.
นศ.
-งานรักษาความปลอดภัย
-งานนักศึกษาวิชาทหาร
-งานป้องกันแก้ ไขปั ญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ

-งานสารบรรณ

-งานการเงิน/การบัญชี
-งานวัสดุครุภณ
ั ฑ์
-งานทะเบียนและสถิติ
-งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อ
การศึกษา
-งานออกหลัฐานการศึกษา
-งานสวัดิการครู – อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่/นักการภารโรง
และนักเรียนนักศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

-งานประชาสัมพันธ์
-งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมฯ
-งานส่งเสริมจริยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
-งานอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
-งานส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
-งานกิจกรรมกีฬาสีภายใน
และกีฬาภายนอก
-งานกิจกรรมพิเเศษ(ชมรม)
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ
มอบหมาย

-งานอาคารสถานที

-งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์
-งานสหการร้ านค้ า
-งานโรงอาหารและโภชนาการ
-งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์
-งานบริการเอกสารตารา
ประกอบการสอน
-งานพยาบาล
-งานยานพาหนะ
-งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ
มอบหมาย
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5. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร
5.1 คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

2
3
4
5
6
7
8

นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายสงวน ฮองต้น
นางสุ ภกั ดี วรชินา
นายอุดร บุรีเพีย
นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย
นางวิภาวดี ไชยถา
นางสุ จิตรา ปู่ หลุ่น

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ/ผูร้ ับใบอนุญาต/
ผูอ้ านวยการ
กรรมการ/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ผูแ้ ทนครู
กรรมการ/ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ/ผูท้ รงทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผูท้ รงทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผูท้ รงทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
2 ปี

5.2 ผูร้ ับใบอนุญาต /ผูอ้ านวยการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
โทรศัพท์ 0899448311 E- mail Thas bctc @ hotmail.com
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้ งั แต่ 16 พฤษภาคม 2546
5.3 ผูจ้ ดั การ นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
โทรศัพท์ 081 – 9758045 E- mail SINSOMBAT 1 @ G MAIL . COM
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้ งั แต่ 16 พฤษภาคม 2546
5.4 ผูอ้ านวยการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
โทรศัพท์ 0899448311 E- mail Thas bctc @ hotmail.com
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้ งั แต่ 1 กรกฎาคม 2554

2
2
2
2
2
2
2

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอืน่ ๆ
(ปี ทีจ่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ

1

1

ผู้จัดการ

1

1

1

1

ผู้อานวยการ

1

1

1

1

ครู

49

47

บุคลากร
ทางการศึกษา
บุคลากร
สนับสนุน
รวม

2

20

29

ปริญญาโท

1

ปริญญาเอก

1

ไม่ มี

ผู้รับใบอนุญาต

มี

(คน)

ครูพเิ ศษ

บุคลากร

ครูประจา

จานวน

5

2

42

2

1

1
3

3
57

ปริญญาตรี

วิชาชีพ

ประเภท

ต่ากว่า

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สถานภาพ

50

2

23

29

--

8

43

ครู หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นครู ในสถานศึกษา
ครู พิเศษ หมายถึง ครู ที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล และงานบริ หารงานทัว่ ไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู
และบุคลากรทางการศึกษา

6

5

จาแนกครู ตามสาขาวิชา/สาขางาน
สถานภาพ

วุฒิการศึกษา

ครูพเิ ศษ

มี

ไม่ มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

วิชาชีพ

ครูประจา

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวน

ใบประกอบ

7

7

0

2

5

0

0

6

0

3

3

0

1

2

0

1

2

0

5

5

0

1

4

0

0

2

0

4

4

0

1

3

0

0

4

0

6

6

0

0

6

0

0

5

1

5

4

1

2

3

0

0

4

0

สาขาวิชาการบัญชี

1

1

0

1

0

0

0

1

0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

2

2

0

2

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

(คน)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ฯ
สาขางานภาษาต่ างประเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานพัฒนาโปรแกรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
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7. จานวนผู้เรี ยนจาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้ นปี
(ปี ทีจ่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
หลักสู ตร/ประเภทวิชา

ชั้นปี

รวม

1

2

3

ปวช.

348

271

448

1,067

ปวส.

81

29

----

110

167
181

131
140

218
230

516
551

31
50

2
27

-----

33
77

ผูเ้ รี ยนรวมทั้งสถานศึกษา

ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวม
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร และผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปี การศึกษา)
สถานศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากาต้นสังกัด ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ดีมาก
ผูบ้ ริ หาร ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร Opec Teacher Award 1 ท่าน
ได้รับประกาศเกียรติคุณ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3
ได้รับประกาศเกียรติคุณ กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3
ได้รับเกียรติบตั ร “หนึ่งแสนครู ดี” จากคุรุสภา 2 ท่าน
ครู

ได้รับเกียรติบตั ร Opec Teacher Award 5 ท่าน
ได้รับเกียรติบตั ร “หนึ่งแสนครู ดี” จากคุรุสภา 7 ท่าน

นักเรี ยน ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง

จานวน 9 คน

ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน

จานวน 10 คน

ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง

จานวน 4 คน

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
9. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุ ปเป้ าหมายความสาเร็ จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา
2555 ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารเห็นชอบ ดังนี้
1. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี
และมีความสุ ขผูเ้ รี ยนมีรายได้ในระหว่างการศึกษา
2. การจัดหลักสู ตรการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ
4. การบริ หารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
5. การบริ การวิชาการและสร้างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้/สังคมแห่งความรู ้
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6. การศึกษาวิจยั สร้างเสริ ม สนับสนุนแหล่งการเรี ยนรู ้และกลไกการเรี ยนรู ้ ของครู และผูเ้ รี ยน
(ตัวอย่างการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ภาคผนวก)
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยเป็ นเครื่ องกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานของวิทยาลัย ปัจจุบนั
นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ยชการบ้านดุง ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้สอดคล้อง กับ การจัดการศึกษาใน
ประเภทอาชี วศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุ ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545ไว้ ดังนี้
“ทักษะลา้ คุณธรรมเด่ น เน้ นความรู้ สู่ สากล”
1.2 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
การบริหารการศึกษา พัฒนาด้านวิชาการ และทักษะให้ไปสู่ ความเป็ นเลิศและความเป็ น สากล ส่ งเสริ ม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ทุก ๆ ด้าน เน้นการปฏิบตั ิจริ ง ได้สมรรถนะ และให้วทิ ยาลัย
เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ของชุมชม และสังคมต่อไป
การพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรี ยนนักศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดีสง่างาม มีความรู ้ความสามารถ
ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทน คิดเป็ นทาเป็ น แก้ไขปั ญหาด้วยเหตุดว้ ยผลและมีทกั ษะด้าน
การอาชีพ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัยจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการเปิ ด
ประตูเข้าสู่ ประชาคมเอเซี ยน และขยายระดับการศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี ต่อไป
1.4 อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
“แต่งกายดี มีมารยาท”
1.3 เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
“บริ การชุมชน”
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2. แผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เพื่อให้การดาเนินงาน
จัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี้ (ในภาคผนวก)
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

ตัววัดของ
โครงการ/
กิจกรรม

กรอบ
ประเด็นหลัก
ขอบเขต การ ในการบรรลุ
ดาเนินงาน วิสัยทัศน์
บาทบาท
หน้ าที่ของ
สถานศึกษา

สถานศึกษามี
เป้ าหมายที่จะ
ใช้ บรรลุ
ยุทธศาสตร์
อย่ างไร

การวัด
ความสาเร็ จ
ของ
เป้ าประสงค์
ที่ เป็ น
รู ปธรรม

ตัวเลข
หรื อค่ า
ตัวชี ว้ ดั ที่
จะต้ องไป
ให้ ถึง

วิธีการที่
สถานศึกษาจะ
ดาเนินงาน
เพื่อให้ บรรลุ
เป้ าหมายของ
ตัวชี ว้ ดั

การวัด
ความสาเร็ จ
ของโครงการ
กิจกรรมอย่ าง
เป็ นรู ปธรรม

พันธกิจที่ 1

เป้ าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้ วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้ าหมาย
ของ
ยุทธศาสตร์
ที่ 1

โครงการที่ 1
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2

ตัววัดโครงการ
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

3. รายงานด้ านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2555
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
งบประมาณรับ - จ่ าย ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2555 ถึง 30 เมษายน 2556
รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น

รายจ่ าย
บาท

รายการ

1,000,000 - เงินเดือนครู
51,000 - เงินเดือนบุคลากรอื่น

- เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายรายหัว 13,457,900 - ค่าตอบแทนครู และบุคลากร
นักเรี ยน
- เงินอุดหนุน...........

- งบปรับปรุ งอาคารสถานที่

หมายเหตุ
บาท
7,220,000
1.131,000
96,000
220,000
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รายรับ
รายการ
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรี นฟรี
เรี ยนดี 15 ปี

- เงินบริ จาค

- รายได้หรื อมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- อื่นๆ
รวมรับ

รายจ่ าย
บาท

รายการ

4,466,300 - งบจัดหา/พัฒนาเครื่ องมือ
อุปกรณ์ สื่ อการสอน วัสดุฝึก

หมายเหตุ
บาท
1,000,000

- สาหรับการจัดการเรี ยนการ
สอน

580,000

- สาหรับการบริ การวิชาการ
และวิชาชีพ

40,000

- สาหรับการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไป

948,850

25,000 - งบในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

4200,000

- งบดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก

150,000

- งบพัฒนาบุคลากร

65,000

- ค่าสาธารณูปโภค

525,000

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

20,000

19,000,200 รวมจ่ าย

11,284850
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุ ด

แผนการปฏิบตั ิ
ตามข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
โดยจัดทา
เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการ/
1.สร้างความตระหนักให้กบั ครู บุคลากร เพื่อรักษาระบบและกลไกการ
กิจกรรมตาม
ประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น รองรับการประเมินรอบที่ ข้อเสนอแนะ
3
ดังนี้
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ 1.โครงการจัดทา
สถานศึกษา
แผนพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ผลการ
ดาเนินงาน
1. สถานศึกษามี
กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาและ
จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ
โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ าย
ผูเ้ รี ยน ชุมชน
สถาน
ประกอบการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภาครัฐ
2. โครงการ
และเอกชน
จัดทาประกัน
2. สถานศึกษา
คุณภาพภายใน ได้ดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนา
2. จัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพร่ สู่สาธารณชน เช่น
การจัดการศึกษา
เครื อข่ายอาชีวศึกษา สถานศึกษาเป้ าหมายที่นกั เรี ยนจะมาเข้าศึกษาต่อ สมาคม 3. โครงการ
ของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเอกชนทาเป็ นสมาชิก
ติดตาม
3. สถานศึกษา
ตรวจสอบ และ ได้จดั ให้มีการ
ประเมินคุณภาพ ติดตาม
ภายในของ
ตรวจสอบ
สถานศึกษา
คุณภาพ
การศึกษา และ
จัดให้มีการ
4. โครงการ
ประเมินคุณภาพ
จัดทารายงาน
ภายในตาม
3. ข้อสอบมาตรฐานที่นามาใช้ควรนามาวิเคราะห์ นามาใช้ปรับปรุ งทาไว้หลาย ประจาปี
มาตรฐาน

13

ชุดเพื่อเลือกใช้ในทุกปี
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก

การศึกษาของ
สถานศึกษา
4. สถานศึกษา
ทารายงาน
ประจาปี ที่เป็ น
รายงานประเมิน
4. ครู อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึ กษาควรติดตามและดูแลนักศึกษา
คุณภาพภายใน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ประสานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองตลอด เพื่อช่วยไม่ให้
5. สถานศึกษา
นักเรี ยนออกกลางคัน
โครงการจัดทา ได้จดั ให้มีการ
ตรงตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ รายงานประเมิน พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
คุณภาพ
การศึกษาอย่าง
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
การศึกษา
ต่อเนื่องจากผล
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
กาประเมิน
คุณภาพภายใน
และผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
1. สถานศึกษามี
การรายงานผล
5. ควรติดตามความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการหรื อนายจ้าง โดยใน
การประกัน
แบบสอบถามที่ครอบคลุมความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน คือ
คุณภาพภายใน
ด้านวิชาการตามลักษณะในสาขานั้น ๆ ความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานที่
ต่อกรรมการ
จาเป็ นในการทางาน และการมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่าง
สถานศึกษา
ต่อเนื่องทุก ปี
รวมทั้งสาธารณะ
ตรงตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
ชน
สถานศึกษา
2. สถานศึกษามี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
การนาผลการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อ
ประเมินมาใช้ใน
สถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
การปรับปรุ งการ
1. โครงการ
บริ หารให้ได้
6.ควรเน้นการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมมากขึ้น เนื่ องจากได้รับข้อเสนอแนะ ทดสอบประเมิน มาตรฐานและ
จากผูป้ ระกอบการในเรื่ องความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนโดยเฉพาะการไม่ตรงต่อ
มาตรฐานวิชาชีพ จัดทาแผนพัฒนา
เวลา
คุณภาพของ
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ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองและ
พลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง สานา ศิลปะ วัฒนธรรม
7.ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เครื อข่าย
ให้ครบทุกทุกแห่ง เพื่อร่ วมพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องาตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซี ยน

สถานศึกษา
3. สถานศึกษามี
การดาเนินการ
อย่างต่อเนื่ องและ
มีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการ
1.โครงการ
ปฏิบตั ิที่ดี (good
ปฐมนิเทศ
practice) รวมทั้ง
นักเรี ยนนักศึกษา เกิดการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้
สู งขึ้น
2. โครงการ
ประสิ ทธิผลของ
แต่งตั้งครู ที่
การประกัน
ปรึ กษาและการ คุณภาพภายใน
จัดให้ผเู้ รี ยนพบ
ครู ที่ปรึ กษา
8.ปรับปรุ งพัฒนาอุปกรณ์ เครื่ องมือที่มีอยูใ่ ห้สะอาด จัดเป็ นระเบียบ อย่าง
3. โครงการจัดตั้ง
เหมาะสมต่อบรรยากาศของสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพ
ระบบเครื อข่าย
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ ผูป้ กครอง
สถานศึกษา
4.โครงการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ส่ งเสริ ม
ผลการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ สนับสนุนให้
ตามมาตรที่ 1
คอมพิวเตอร์
ทุนการศึกษาแก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ผูเ้ รี ยน
ร้อยละของ
9.ควรทาการประเมินหรื อสังเคราะห์งานวิจยั ในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยน ซึ่งมี
5.โครงการ
ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการ
จานวนมาก เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงวิชาการ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ประเมิน
ของโรงเรี ยนให้โดดเด่นต่อไป
ปั ญหาเลิศในแต่ มาตรฐานวิชาชีพ
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ ละสาขางาน
ในระดับชั้น
สถานศึกษา
ปวช.3 และ
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ปวส. คิดเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ร้อยละ 70.16
ผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับ ดี
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10.ควรสนับสนุนให้นาผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ของครู นักศึกษา
เผยแพร่ ในช่องทางรู ปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น เผยแพร่ ทางเว็บไซด์ ของ
สถานศึกษา ส่ งเข้าประกวดนาเสนอในงานนิทรรศการในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
11.มีการประเมิน สรุ ปผล การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทุกภาคเรี ยน
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
12.จัดให้นกั ศึกษาทุกคนได้เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม
13. ขยายผลสู่ เครื อข่ายชุมชนรอบนอก เพื่อให้ได้รับบริ การทางวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

1.สถานศึกษามี
โครงการสารวจ การปฐมนิเทศ
ความพึงพอใจ นักเรี ยนนักศึกษา
ของสถาน
ทั้งเก่าและใหม่
ประกอบการต่อ เพื่อรับทราบแนว
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ทางการปฏิบตั ิ
ที่ได้งานทา
ด้านต่างๆ
2.สถานศึกษามี
การแต่งตั้งครู ที่
ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ
สัปดาห์

3.สถานศึกษามี
1. โครงการ
ระบบเครื อข่าย
ส่ งเสริ มกิจกรรม เพื่อช่วยกันดูแล
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
2.โครงการวัน
4.สถานศึกษาได้
ปฐมนิเทศ
มอบ
3. โครงการวัน ทุนการศึกษา
แม่แห่งชาติ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. โครงการ
5.สถานศึกษามี
นันทนาการและ ผูเ้ รี ยนที่มีความ
วิชาชีพ
เป็ นเลิศในสาขา
14. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ที่สามารถส่ งข่าวสารข้อมูลได้
5. โครงการ
งานต่าง ๆ
รวดเร็ ว และทัว่ ถึงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรี ยน เช่น
บริ จาคโลหิต/
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพภายในของ ตรวจสุ ขภาพ
สถานศึกษา
6. โครงการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
แข่งขันทักษะ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ของ วิชาการ
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สถานศึกษา

7. โตนงการวัน
พ่อ
8. โครงการกีฬา
ภายใน
สถานศึกษา
ระดับความพึง
9. โครงการ
พอใจของสถาน
ปัจฉิมนิเทศ
ประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่
พึง
ประสงค์ดา้ น
คุณธรรม
จริ ยธรรม
ด้านสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะ
ทัว่ ไปและ
โครงการ
สมรรถนะ
ปรับปรุ งคุณภาพ วิชาชีพ
การใช้และ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
พัฒนาหลักสู ตร มีมีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะ
3.51 ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 80
ขึ้น
ไปจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการ
ประเมิน
ระดับ ดี
1.โครงการจัดหา
และการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ตาม
แผนพัฒนาการ

1.สถานศึกษามี
จานวนโครงการ
กิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่า 5 โครงการ/
กิจกรรม
2. ครู และ
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จัดการศึกษา
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
จัดหา การใช้
วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์

บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
โครงการ/
กิจกรรม
3. มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม
4. มีการ
ประเมินผลความ
1.โครงการ
พึงพอใจของ
จัดการเรี ยนการ ผูเ้ กี่ยวข้อง
สอนตาม
ภายนอก
แผนการจัดการ สถานศึกษา มีผล
เรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น การประเมินเฉลี่ย
สมรรถนะอาชีพ 4.74
และ
การบูรณาการ
2. โครงการให้
ครู จดั ทาสื่ อและ
เทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยน
การสอน
3. โครงการนิเทศ
การจัดการเรี ยน
การสอนและทา
การบันทึกหลัง 1. สถานศึกษามี
สอน
การสารวจความ
ต้องการพัฒนา
4. โครงการ
หลักสู ตร
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อบรมปฏิบตั ิการ 2. มีการพัฒนา
ทาวิจยั และการ หลักสู ตรร่ วมกับ
ทาวิจยั ของครู
สถาน
ประกอบการ
1.โครงการ
3. มีการทดลอง
เผยแพร่ ผลงาน ใช้และประเมิน
ผลงาน
หลักสู ตร มีการ
นวัตกรรม
นาหลักสู ตรที่
สิ่ งประดิษฐ์ งาน พัฒนาแล้วไปใช้
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั
โครงการของ
1. สถานศึกษามี
ผูเ้ รี ยน และครู
วัสดุ อุปกรณ์
ต่อสาธารณะชน ครุ ภณั ฑ์ และ
2. โครงการนา คอมพิวเตอร์ที่
ผลงาน
เพียงพอและ
สิ่ งประดิษฐ์ งาน ทันสมัยสาหรับ
สร้างสรรค์ หรื อ ผูเ้ รี ยน
งานวิจยั
2. สถานศึกษามี
โครงการไปใช้ ผลการประเมิน
ประโยชน์ใน
ความพึงพอใจ
ระดับชุมชน
โดยเฉลี่ย 4.00
และนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป

(เช่นเดียวกับข้อ
1)

1.สถานศึกษาให้
ครู จดั การเรี ยน
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1.โครงการ
บริ การวิชาการ
และวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่ วมของครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยน
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพ

1.โครงการจัดทา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศและ
ระบบสารองเพื่อ
ป้ องกันการสู ญ

การสอนตาม
แผนการเรี ยนรู้
ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
และ
การบูรณาการ
2.สถานศึกษามี
ครู ดาเนินการ
จัดทาสื่ อและ
เทคโนโลยีการ
เรี ยนการสอน
ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่ทาการ
สอน
3.สถานศึกษามี
การนิเทศการ
จัดการเรี ยนการ
สอนและครู ทา
การบันทึกหลัง
สอนร้อยละ 80
ของรายวิชาที่ทา
การสอน
4.ครู แต่ละคน
จัดทาวิจยั เพื่อ
แก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งรายวิชา
1. สถานศึกษามี
การเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชนร้อย
ละ25 ของผลงาน
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หาย
2.โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ น
ปัจจุบนั
3.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจในการ
บริ หารจัดการ
ระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

ทั้งหมด

2.สถานศึกษามี
การนาผลงานไป
ใช้
ประโยชน์ระดับ
ชุมชนไม่นอ้ ย
กว่า
ร้อยละ 5 ของ
ผลงานทั้งหมด

1.สถานศึกษามี
โครงการ/
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กิจกรรมบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพ โดยครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วม
2. มีการ
ดาเนินงานในทุก
สาขางานไม่นอ้ ย
กว่า 6 กิจกรรม
3. ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยน
เข้าร่ วม
โครงการ/
กิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ 60
4.สถานศึกษามี
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 4.53
1.สถานศึกษา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่
สมบูรณ์และ
ระบบสารองเพื่อ
ป้ องกันการสู ญ
หาย
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2.สถานศึกษามี
การพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยเฉลี่ย 4.31
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด
เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555
1. การติดตามนักเรี ยนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพ
อิสระหรื อศึกษาต่อ และวิเคราะห์ สังเคราะห์แบบสอบความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทาในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พของผู้สาเร็จ
การศึกษา

แผนการปฏิบัติ ผลการ
ตามข้ อเสนอแนะ ดาเนินงาน
ได้จดั ทา
โครงการ/
กิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะ
ดังนี้

1.โครงการ
สารวจผูส้ าเร็ จ
2. ควรส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้รับการ
การศึกษาที่
พัฒนาด้านทักษะที่จาเป็ นในวิชาชีพทุกด้านควบคู่กบั การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ที่ใช้ในการฝึ กอาชีพ ประกอบอาชีพ
อิสระได้งานทา
โดยมุ่งเน้นไปที่แผนกวิชา /สาขาวิชา สาขาน และครู ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม
ผูเ้ รี ยน ในการควบคุมดูแลและให้คาปรึ กษาในการแก้ปัญญา
ตรง หรื อศึกษาต่อ

ผู้สาเร็ จการศึกษา
ที่ได้งานทาใน
สถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
คิดเป็ นร้อยละ
77.44
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ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน

3. ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ที่มีอยูค่ วรมีการบารุ งรักษาตลอดเวลาและตลอดการใช้งาน
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
4. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรัก ความศรัทธา ต่อสถาบัน เช่น
โครงการคืนสู่ เหย้า มอบเกียรติบตั รศิษย์เก่าดีเด่น ตรงตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองและ
พลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอกประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ร้อยละ 100.00
1. โครงการ
ของสถาน
สารวจความพึง ประกอบการและ
พอใจของสถาน บุคคลในชุมชนที่
ประกอบการต่อ มีผลการประเมิน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ความพึงพอใจ
ที่ได้งานทา
เฉลี่ย
3.51 – 5.00

1.โครงการ
สารวจและ
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานในการ
ส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ ก
สัมพันธ์กบั สาขา
งาน
2. โครงการ
นิเทศผูเ้ รี ยนก่อน
– ระหว่างการ
ฝึ กงาน

1. สถานศึกษามี
การคัดเลือก
สถาน
ประกอบการ ฯ
หน่วยงานและทา
ความร่ วมมือใน
การส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงานตรงหรื อ
สัมพันธ์กบั งาน
2. สถานศึกษามี
การปฐมนิเทศ
ผูเ้ รี ยนก่อนการ
ฝึ กงานพร้อมมี
คู่มือการฝึ กงาน
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3. โครงการ
วัดผลและ
สัมมนาการ
ฝึ กงานร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ

5. ทางสถานศึกษาได้ดาเนินการโครงการบริ การวิชาชีพสู่ สังคมได้เป็ นอย่างดี
สมควรที่จะนาไปเผยแพร่ และเป็ นแบบอย่างต่อไป ตรงตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

6. ควรมีการนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน ผลงานวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยอาจนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ให้บริ การแก่ชุมชน
หรื อผลงานวิจยั ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู

1. โครงการ
ปรับปรุ ง
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน โรง
อาหาร
2. โครงการ
ปรับปรุ งศูนย์
วิทยบริ การ ให้
เหมาะสม
ทันสมัย

และนิเทศร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ
3. สถานศึกษามี
การวัดผลการ
ฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ
หน่วยงาน

ครุ ภณั ฑ์
อุปกรณ์
การศึกษาของ
วิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุ ง และ
บารุ งรักษาให้
ใหม่อยูใ่ นสภาพ
พร้อมที่จะใช้งาน
ได้ตลอดเวลาใน
ทุกภาคเรี ยน

1. โครงการ
ปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ
เทินทูน
นักเรี ยนนักศึกษา
พระมหากษัตริ ย ์ มีความรู้ทางด้าน
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2.โครงการ
ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
7. กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาควรดาเนินการให้ส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่น อันมี
สถานศึกษา
ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พระมหากษัตริ ย ์
2555
ทรงเป็ นประมุข
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
3. โครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและ
ทะนุบารุ ง
วิชาชีพ
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
เช่น
1.โครงการ
ส่ งเสริ มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
2.โครงการวัน
ปฐมนิเทศ
3. โครงการวัน
แม่แห่งชาติ
4. โครงการ
นันทนาการและ
วิชาชีพ
5. โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม
6. โครงการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ
7. โครงการวัน
พ่อแห่งชาติ
8. โครงการกีฬา
ภายใน
สถานศึกษา

วิชาการในสาขา
งานที่เรี ยน เป็ นผู้
มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มี
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อบุคคลอื่น
ดาเนินกิจกรรม
การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอก
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
และทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ
และให้จดั ทา
โครงการก่อตั้ง
ชมรมผูป้ กครอง
และศิษย์เก่า เพื่อ
จัดกิจกรรมคืนสู่
เหย้า และ
เครื อข่าย
ผูป้ กครองและ
ศิษย์เก่าต่อไป
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9. โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ

1.โครงการ
บริ การวิชาการ
และวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่ วมของครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยน
2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพ

1.โครงการ
ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการ
จัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน

สถานศึกษาได้นา
ความรู้ทาง
วิชาชีพใน
สาขาวิชา/สาขา
งานต่าง ๆ ไป
ให้บริ การ และ
เผยแพร่ ให้
ความรู้ความ
เข้าใจในใน
วิชาชีพ ให้
ชุมชนต่าง ๆ
สามารถที่จะ
นาไปปฏิบตั ิได้
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สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู
2.โครงการจัด
ประกวดผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั ของครู
และนาไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
3. โครงการ
เผยแพร่ ผลงาน
ด้านนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั ของครู
ต่อสาธารณชน
4. โครงการนา
ผลงานนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั ของครู
ไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน

1. สถานศึกษา
ดาเนินการให้ครู
ทุกคน จัดทา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั
2. สถานศึกษาได้
นานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50
ของจานวน
ผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนและ
นาผลงานไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5
ของจานวน
ผลงานทั้งหมด
นาไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน

1.โครงการ
บริ การวิชาการ
และวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยมีส่วน
ร่ วมของครู และ
บุคลากรทางการ สถานศึกษาได้นา
ศึกษาและผูเ้ รี ยน ความรู้ทาง
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2.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพ

วิชาชีพใน
สาขาวิชา/สาขา
งานต่าง ๆ ไป
ให้บริ การ และ
เผยแพร่ ให้
ความรู้ความ
เข้าใจในใน
วิชาชีพ ให้
ชุมชนต่าง ๆ
สามารถที่จะ
นาไปปฏิบตั ิได้

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไป
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
วิทยาลัยได้ให้ฝ่ายวิชาการจัดประชุมและจัดทาโครงการสอนเสริ มรายวิชาในแต่ละชั้น ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยให้ครู ประจาวิชาสารวจนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่า ประสานงานฝ่ ายวิชาการ
จัดทาตารางการเรี ยนเสริ มในแต่รายวิชาในแต่ละวันที่มีชวั่ โมงว่าง และดาเนินการตามระระเวลาที่กาหนด
ของโครงการ
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไป

29

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ปวช.
อุตสาหกรรม

รวม
ปวส.
บริหารธุรกิจ

จานวน
ผู้เรียน
จานวน
ที่
สาขาวิชา/สาขา
ผู้เรียน
ชั้นปี ลงทะเบียน
งาน
ทีอ่ อกกลางคัน
เรียน
(2)
ทั้งหมด
(1)
38
-1
พณิ ชยการ/
44
1
2
การบัญชี
56
1
3
37
-1
พณิ ชยการ/
29
4
2
การขาย
34
6
3
86
-1
พณิ ชยการ/
32
1
คอมพิวเตอร์
2
ธุ รกิจ
60
2
3
35
1
1
พณิ ชยการ/
23
-ภาษา
2
ต่างประเทศ
66
5
3
90
-เครื่องกล/
1
ยานยนต์
86
2
2
117
14
3
89
2
ไฟฟ้าและ
1
อิเล็กทรอนิกส์ / 2
43
1
อิเล็กทรอนิกส์
82
7
3
ปวช.
1,047
47
23
1
1
การบัญชี
--2
7
-การตลาด
1
--2

ผลการเรียน
เฉลีย่ สะสม
2.00 ขึน้ ไป

จานวน
ผู้เรียน
ทีเ่ หลือ
(3) จานวน
(1)-(2)
(4)

ร้ อยละ
(4)
x100
(3)

38

21

55.26

43
55
37
25
28
86
31
58
34
23
61
90
84
103
87
42
75
1,000
22
-7
--

39
46
32
20
10
53
25
39
13
15
51
17
30
54
33
17
55
570
19
-7
--

90.70
83.64
86.49
80.00
35.71
61.63
80.65
67.24
38.24
65.22
83.61
18.89
35.71
52.43
37.93
40.48
73.33
57.00
86.36
-100
--
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19
-19
14
73.68
1
คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ
25
2
23
20
86.96
2
14
-14
6
42.86
เครื่องกล/
1
เทคนิค
-----2
ยานยนต์
ปวส.
20
-20
12
60.00
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ / 1
อิเล็กทรอนิกส์
-----2
อุตสาหกรรม
101
3
105
78
74.29
รวม ปวส.
1,148
50
1,105 648
58.64
รวม ปวช. และ ปวส.
หมายเหตุ 1. ข้อมูลจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุ ปผูเ้ รี ยน ณ วันสุ ดท้าย
ของการลงทะเบียนเรี ยน แต่ละภาคเรี ยนสิ้ นปี การศึกษา กรณี มีการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนให้นบั รวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสู ตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิ ดทาการสอน
3. นักเรี ยนที่ออกกลางคันในปี การศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณี ที่มีนกั เรี ยนเข้าเรี ยนกลางปี หรื อโอนย้ายให้นบั รวมในจานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมดด้วย
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยนนักศึกษาทุกสิ้ นปี การศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 1 – 3 และ ปวส. 1 - 2
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้เรี ยน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการจัดทาโครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุ มชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผูเ้ รี ยน และจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชม โดย
นาไปเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการหน่วยงานที่นกั ศึกษาไปฝึ กงานอย่างน้อย 5 แห่ง และชุมชนต่าง ๆ
อย่างน้อย 5 แห่ง และนาข้อมูลการสารวจมาสรุ ปผลประเมินต่อไป
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มีการประเมิน
จานวนสถาน
จานวนสถาน
ร้ อยละของสถานประกอบการ
ความพึงพอใจ
ประกอบการ
ประกอบการ
และบุคคลในชุ มชนทีม่ ีผลการ
โดยกาหนด
และบุคคลในชุ มชนทีท่ า และบุคคลในชุ มชนทีม่ ี
ประเมินความพึงพอใจเฉลีย่
กลุ่มตัวอย่ าง
การ
ผล
3.51 – 5.00
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และนาข้ อมูล
ประเมิน
มาวิเคราะห์
(1)
(มี = 1
ไม่มี 0)
มี = 1
ไม่มี 0
1
23
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

การประเมิน
ความพึงพอใจ
เฉลีย่ 3.51 – 5.00
(2)

(3)
(2)
x100
(1)

(2)
x100
(1)

20

86.96

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ค่ าคะแนน
5

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบประเมินความพึงพอใจ (ในภาคผนวก)
มาตรฐานที1่ ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาได้จดั ทาโครงการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ โดยการจัดหาเครื่ องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จากสมาคม
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย และทาการทดสอบผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส.
ในทุกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน จานวนผู้เรี ยนชั้ นปี
ร้ อยละ
ที่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
สุ ดท้ ายทีส่ อบผ่ าน
(3)
โครงสร้ างหลักสู ตร
เกณฑ์ ฯ
(2)X100
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(1)

1 พาณิชยกรรม/พณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
57
1.2 สาขางานการขาย
41
1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
61
1.4 สาขางานภาษาต่างประเทศ
71
2 อุตสาหกรรม/สาขาวิชาเครื่องกล
2.1 สาขางานยานยนต์
130
3 อุตสาหกรรม/สาขาวิชาไฟฟ้ า/
อิเล็กทรอนิกส์
3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
88
4 บริหารธุรกิจ
4.1 สาขาวิชาการบัญชี
--4.2 สาขางานพัฒนาโปรแกรม
24
5 อุสาหกรรม/เครื่องกล
5.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
-6 อุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกส์
6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม
รวม
472
หมายเหตุ จานวนผูเ้ รี ยน ณ วันสุ ดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรี ยนสุ ดท้าย

(2)

57
39
57
68

100
95.12
93.44
95.77

124

95.38

87

98.86

-23

95.83

--455

ผลสั มฤทธิ์
ค่ าคะแนน
5
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99

(1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2

96.40
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ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารการทดสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1
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มาตรฐานที1่ ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา (VNET) ตั้งแต่ ค่าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบ (V – Net) โดยให้ครู ผสู้ อนประชาวิชาที่จะ
ทาการทดสอบ (V – Net) ทุก ๆ คนทาการสอนเสริ มในเนื้อหาวิชาที่จะทาการทดสอบ ในแต่ละสัปดาห์
ก่อนถึงกาหนดสอบ และมีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนตามตารางที่กาหนดที่สาขาวิชา สาขางาน
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
จานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ า จานวนผู้สอบ
ร้ อยละ
ที่ หลักสู ตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
223
147
65.92
1 ปวช. พาณิชยกรรม/พณิชยการ
2 ปวช. อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
เครื่องกล
2.1 สาขางานยานยนต์
116
30
25.86
3 ปวช. อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
86
44
51.16
รวม
1 ปวส. บริหารธุรกิจ/สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ/สาขางาน
พัฒนาโปรแกรม
รวม
รวม ปวช. และ ปวส.

425

221

52.00

21

20

95.24

21

20

95.24

446

241

54.04

ผลสั มฤทธิ์
ปวช.
ปวส.
รวม/เฉลีย่

ค่ าคะแนน
52.00
95.24
54.04

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดีมาก
พอใช้
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารประกาศผลการทดสอบ V – NET จาก สทศ. ปี การศึกษา 2555
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มาตรฐานที1่ ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ ค่าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสอนเสริ มภาษาอังกฤษเตรี ยมทดสอบ (V – Net) ทดสอบ (V – Net)
โดยให้ครู ผสู้ อนประชาวิชาภาษา อังกฤษ ที่จะทาการทดสอบ (V – Net) ทุก ๆ คนทาการสอนเสริ มใน
เนื้อหาวิชาที่จะทาการทดสอบ ในแต่ละสัปดาห์ก่อนถึงกาหนดสอบ และมีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนตามตารางที่
กาหนดที่สาขาวิชา สาขางาน
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.
จานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียน
จานวนผู้สอบผ่ าน
ที่
/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เข้ าทดสอบ กลุ่มวิชา
เกณฑ์ กลุ่มวิชา
ร้ อยละ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
1 ปวช. พาณิชยกรรม/พณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
----1.2 สาขางานการขาย
----1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
----1.4 สาขางานภาษาต่างประเทศ
----2 ปวช. อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
เครื่องกล
2.1 สาขางานยานยนต์
----3 ปวช. อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
----รวม
-----

หมายเหตุ ในปี การศึกษา 2555 ไม่นาผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. มาประเมิน
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ผลสั มฤทธิ์
ปวช.
ปวส.

ค่ าคะแนน
-เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
--

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารประกาศผลการทดสอบ V – NET จาก สทศ.

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ร้ อยละผู้เรียนทีผ่ ่ านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชี พ หรือ
หน่ วยงานทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษารับรอง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยได้ประสานงานกับศูนย์
พัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดเตรี ยมรายละเอียดเนื้ อหาของสาขาวิชา สาขางาน ที่จะส่ ง
นักศึกษาเข้าทาการทดสอบฝี มือแรงงาน และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทาการทดสอบ เพื่อถึง
กาหนดได้จดั นักศึกษาไปทาการทดสอบที่ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี ในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขายานยนต์ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชี พ หรือหน่ วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษารับรอง
จานวนผู้ลงทะเบียน จานวนผู้สอบผ่ าน
ที่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ร้ อยละ
เข้ าสอบ
เกณฑ์
สาขางานคอมพิวเตอร์
------1
ธุรกิจ
2
สาขางานยานยนต์
------3
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
------รวม
------หมายเหตุ ในกรณี ที่ยงั ไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ หรื อหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้ น้ ีไม่ตอ้ งนามาคานวณ
ผลสั มฤทธิ์
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
----เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 - 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
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มาตรฐานที1่ ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ โดย
ให้ครู ที่ปรึ กษาทาการสารวจนักศึกษาที่มีผลการมีต่า หรื อมีผลการเรี ยนได้ 0 ในรายวิชาต่าง ๆ ที่จะไม่
ผ่านเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสู ตร และให้ครู ประจาวิชาทาการสอนซ่อมเสริ ม
เพื่อปรับผลการเรี ยนรายวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็ นผูส้ ามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามกาหนด
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.7 จานวนและร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
หลักสู ตร

/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยการ
พณิ ชยกรรม/การบัญชี
พณิ ชยกรรม/การขาย
พณิ ชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พณิ ชยกรรม/ภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เครื่ องกล/ยานยนต์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

หลักสู ตร

ประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้ นสู ง

/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวนผู้เรียนระดับ
ปวช. 1
ปี การศึกษา 2553

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
ปี การศึกษา 2555

ร้ อยละ

56
34
60
66

46
10
39
51

82.14
29.41
65.00
77.27

118
82

54
55

45.76
67.03

416

255

61.30

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
ปี การศึกษา 2555

ร้ อยละ

-26

-20

-76.92

-1

-1

-100.00

จานวนผู้เรียนระดับ
ปวส.1
ปี การศึกษา 2554

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี /การบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
พัฒนาโปรแกรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เครื่ องกล/เทคนิคยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
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รวม
รวม ปวช. ปวส.

26
442

21
276

80.77
62.44

ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
พอใช้

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ร้อยละ 60 – 69.99

ค่ าคะแนน
3

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารลงทะเบียนเข้าเรี ยนระดับ ปวช. ปี การศึกษา 2553 และ ปวส. ปี การศึกษา 2554
เอกสารรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี การศึกษา 2555
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทา หรือประกอบอาชี พอิสระ หรือศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสารวจผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี โดยทาการประสานงานส่ งใบสารวจไปยังสถานประกอบการที่นกั ศึกษาได้งานทา
สถานศึกษาที่นกั ศึกษาไปศึกษาต่อ และนักศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพะอิสระ และขอความร่ วมมือให้ส่ง
ข้อมูลกับมาทางวิทยาลัย และทาการจาแนกนักศึกษาตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ต่อไป
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.8 ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทา หรือประกอบอาชี พอิสระ หรื อศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
จานวน
ผู้ประกอบอาชี พ
รวมผู้ได้ งานทา
หลักสู ตร/ประเภทวิชา/
ผู้ได้ งานทา
ผู้ศึกษาต่ อ
ผู้สาเร็จ
อิสระภายใน
ประกอบอาชีพ
สาขาวิชา/
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
การ
1 ปี
และศึกษาต่ อ
สาขางาน
ศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

38
18

13
8

34.21
44.44

1
1

2.63
5.56

14
5

36.84
27.78

28
14

73.68
77.78

38

14

36.84

3

7.89

11

28.95

28

73.68

31

10

32.26

--

--

13

41.94

23

74.19

36

9

25.00

2

5.56

11

30.56

22

61.11

41

17

41.46

-

--

19

46.34

36

87.80

202

71

35.15

7

3.47

73

36.14

151

74.75

22

12

54.55

1

4.55

5

22.73

18

81.82

15

10

66.67

--

--

1

6.67

11

73.33

ปวช. ประเภทวิชา
พาณิชยการ
พณิ ชยกรรม/การบัญชี
พณิ ชยกรรม/การขาย
พณิ ชยกรรม/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
พณิ ชยกรรม/
ภาษาต่างประเทศ
ปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
เครื่ องกล/ยานยนต์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

หลักสู ตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส. บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี /การ
บัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
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ธุรกิจ/พัฒนาโปรแกรม

ปวส. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
เครื่ องกล/เทคนิค
ยานยนต์

5

3

60.00

1

20.00

1

20.00

5

100.00

11

8

72.73

1

9.09

2

18.18

11

100.00

11

7

63.64

1

9.09

2

18.18

10

90.91

รวม
64
40 62.50
4
6.25
11 17.19
รวม ปวช.และ ปวส.
266
111 41.73 11
4.14
84 31.58
หมายเหตุ ไม่นบั รวมผูเ้ รี ยนที่มีงานทาอยูแ่ ล้ว ร้อยละคิดจากที่คิดต่อได้

55
206

85.94
77.44

ไฟฟ้ ากาลัง/ติดตั้งไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ร้อยละ 70 - 79.99

ค่ าคะแนน
4

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสารวจการได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ( สถานศึกษาจัดทา)
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยส่ งแบบประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรื อ ผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา และนาแบบประเมินความพึง
พอใจมาทาการวิเคราะห์และประเมินผล
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจโดย
กาหนด กลุ่มตัวอย่ าง สร้ าง
เครื่องมือเพือ่ เก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่ าง นาข้ อมูลมาวิเคราะห์

จานวนสถานประกอบการ
หน่ วยงาน สถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการทั้งหมด
(หน่ วย)

จานวนสถานประกอบการ
หน่ วยงาน สถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มคี วามพึงพอใจ
3.51 – 5.00

ร้ อยละ

22

100

มี = 1
ไม่มี 0
1
22
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบประเมินความพึงพอใจ (ในภาคผนวก)

ค่ าคะแนน
5
ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
2
5
4
3
--

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุ ง
ดีมาก
ดี
พอใช้
--

3
4
5
3.71

พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี

ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง
มฐ.ที่ 1.9 หารด้วย 8 โดยปี
การศึกษา 2555 ไม่นา มฐ.ที่ 6 มา
คานวณ)

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่ฝึกงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ทุก ๆ แห่งคิด
เป็ นร้อยละ 100 จากปัจจัยที่สนับสนุนโดยมีการนิเทศก่อนและระหว่างการฝึ กงานและการประเมินผล
ร่ วมกับสถานประกอบการ
2. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คิด
เป็ นร้อยละ 100 จากปั จจัยที่สนับสนุนโดยการปั จฉิ มนิ เทศก่อนสาเร็ จการศึกษา
3. สถานศึกษาสามารถติดต่อกับผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ไปศึกษาต่อ และที่ได้ประกอบ
อาชีพะอิสระ และผูท้ ี่ส่งข้อมูลกลับมาทุก ๆ คนว่าได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพะอิสระ คิดเป็ น
ร้อยละ 77.44 จากการปัจฉิมนิเทศ และเน้นลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป
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4. สถานศึกษาได้พฒั นาผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในทุกประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานโดยการสอนเสริ มจนทาให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พ ในสาขาวิชา/สาขา
งานนั้น ๆ ระดับ ปวช.ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ระดับ ปวส. ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เนื่องจากการสอนเสริ มก่อนทา
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขางาน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
1. สถานศึกษาต้องพัฒนาผลการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาทุกคนในทุกระดับชั้นปี ในทุกประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เนื่องจากนักศึกษาขาด
เรี ยนบ่อย และมีปัญหาด้านไม่มีผปู ้ กครองดูและเอาใจใส่
2. สถานศึกษาต้องหามาตรการแก้ไขและป้ องกันนักเรี ยนนักศึกษาออกกลางคัน และ
การประสานงานติดต่อกับผูป้ กครองอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งจัดทาโครงการสอน
เสริ มนักเรี ยนนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
3. สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักและความสาคัญของการเข้าทดสอบ วี – เน็ต ต่อผูเ้ รี ยน
ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เตรี ยมพร้อมให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในวิชาความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไป วิชา
ความรู ้พ้นื ฐานประเภทวิชานั้น ๆ โดยการสอนเสริ ม และให้ผเู ้ รี ยนเข้าทาการทดสอบทุกคน
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้ องกับความ
ต้ องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้มีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดได้จดั ทา
โครงการปรับปรุ งคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ โครงการสารวจความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตร โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสู ตร และโครงการนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นา
แล้วไปใช้ และให้ครู ผสู ้ อน ผูเ้ กี่ยวข้องดาเนิ นการตามรดังกล่าวข้างต้น
ผลการดาเนินการ
ผล(มี/
หัวข้ อ ประเด็นพิจารณา
ไม่มี)
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร
มี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
มี
เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสู ตร
มี
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสู ตร
มี
5. สถานศึกษามีการนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่ ร้อยละ
เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
65
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1
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หมายเหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารการดาเนินการตามโครงการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทดลองใช้หลักสู ตร
การประเมินการใช้หลักสู ตร และการนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน
3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ครู จดั การ
เรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ฯ
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1.
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
มี
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
มี
2.
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
มี
3.
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
มี
4.
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
5.
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
มี
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่ ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น(1)
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาของครู ในประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม และประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานต่าง ๆ
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาได้จดั ทาโครงการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและการบูรณาการฯ โครงการให้ครู จดั ทาสื่ อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
โครงการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและทาการบันทึกหลังสอน และโครงการอบรมปฏิบตั ิการทาวิจยั
และการทาวิจยั ของครู และให้ครู ผสู้ อนดาเนินการตามโครงการ และนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1

2
3
4

5

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่ มี)

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
มี
และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ 81
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
มี
การจัดการเรี ยนการสอน ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาทีส่ อน
ร้อยละ 85
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู แต่
มี
ละคนทาบันทึกหลักการสอน ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาทีส่ อน
ร้อยละ 85
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
มี
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อ
จานวน 30
แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ไม่ น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อ
มี
พัฒนาการเรี ยนการสอนไม่ น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาทีส่ อน
จานวน 3
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารแผนการจัดการเรี ยนผู้ เอกสารการนิเทศการเรี ยนการสอน และเอกสารงานวิจยั
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการปรับปรุ งคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา แล้วดาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีวดั และประเมินผลให้ผเู้ รี ยนทราบ ให้ครู ใช้วธิ ีวดั ผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย และให้ครู ทุกคนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินการ
ผล(มี/ไม่
มี)

หัวข้ อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ให้เป็ นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

2
3
4
5

ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารการวัดผลประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการสารวจและคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กสัมพันธ์กบั สาขางาน โครงการนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อน – ระหว่างการฝึ กงาน โครงการวัดผลและสัมมนาการ
ฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ และให้ฝ่ายและครู ผสู ้ อนที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามโครงการที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่ วมมือใน
มี
การส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั งาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
มี
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการในสถาน
มี
ประกอบการ หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มี
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถาน
มี
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารประกอบการเลือกสถานประกอบการ การนิ เทศก่อน – ระหว่างการฝึ กงาน การการวัดผล
การฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ และสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
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สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
5
5
5
5
5
5.00
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 2.5
หารด้วย 5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. ฝ่ ายวิชาการได้มีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร และการจัด
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดได้จดั ทาโครงการปรับปรุ งคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ โครงการสารวจความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสู ตร โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสู ตร และโครงการนาหลักสู ตรสมรรถนะ
รายวิชาที่พฒั นาแล้วไปใช้ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
2. ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ และ
บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ฯ คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 81 ของรายวิชาที่สอน
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4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผูเ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน ให้เป็ นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน และให้ครู
ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยน
เข้าฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั งาน มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มี
การนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ มีการวัดผลการฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ และการสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายบริ หาร โดยผูร้ ับใบอนุ ญาตได้จดั ทาโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และโครงการประเมินคุณภาพใน
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ได้จดั ทาแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ และแบบประเมินคุณภาพในการปฏิบตั ิงานฯ และนาแบบประเมินทั้งสองประเภทให้
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทาการประเมินต่อไป
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่
มี
เกี่ยวข้อง
2 สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
มี
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยปฏิบตั ิงานตาม
มี
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.56
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ค่าเฉลี่ย 3.57
ปฏิบตั ิงาน
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

59

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เครื่ องมือการประเมิน (ในภาคผนวก)
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 55 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
โครงการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้
ดาเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ
ที่

ผล(มี/
ไม่ มี)

ประเด็นการพิจารณา

1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
5 สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)

ค่ าคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพการ
ปฏิบตั ิงาน (ในภาคผนวก)
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิการของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาโครงการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ
โครงการประเมินผลการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยได้ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมสถานศึกษาร่ วมกันพิจารณากาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ประชุมได้มีมติกาหนดอัตลักษณของ
สถานศึกษาไว้ดงั นี้
“ใฝ่ เรี ยนรู้ สู้อดทน พึ่งตนเอง” และได้มีการพัฒนาสถานศึกษาให้สอบคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และจัดทาแบบประเมินผลการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ ทาการประเมินผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการ
ที่

ผล(มี/
ไม่ มี)

ประเด็นการพิจารณา

1 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
วิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)

ค่ าคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี

63

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น
4
(1) (2) (3) และ (4)
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น
3
(1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก ที่มีต่ออัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
- หลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการบริ หาร ในรายงานการประชุม
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้จดั ทา.โครงการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัดโครงการจัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
โดรงการพัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง และโครงการ
ประเมินผลการบริ หารและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และได้
ดาเนินการตามกาหนดของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งได้จดั ทาแบบประเมินผลการบริ หารงานและภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและนาไปให้คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยทาการประเมิน
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
มี
สังกัด
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยน
มี
ละ 2 ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
2 ครั้ง
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4 สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
มี
การพัฒนาสถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – ค่าเฉลี่ย 4.59
5.00
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบการประเมินผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (ในภาคผนวก)
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจได้ร่วมกันจัดทา 1. โครงการจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศและระบบสารองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย และหดาเนิ นการจัดทาข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูล
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบและเป็ นปัจจุบนั และให้ผเู้ รี ยนและทุกฝ่ ายเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 2.โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั 3.โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริ หาร
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีการพัฒนาฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั และจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ หารและนาไปเก็ษข้อมูลใช้ในการประเมิน
ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญ
มี
หายของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั
มี
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
มี
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มี
ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
4.31
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
หมายเหตุ
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บารุ งรักษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ วในเวลาที่
ต้องการ และ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีตอ้ งประกอบด้วยการกาหนดระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลและ สิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริ หารความเสี่ ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจ เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน เชื่ อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นปั จจุบนั
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด แบบประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจในการ
บริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 4.31
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้วเิ คราะห์และจัดทาแผนงานโครงการบริ หารความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ และโครงการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยง โดยฝ่ ายปกครองได้ดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ พร้อม
ทั้งจัดทาแบบประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ ทาการเก็บข้อมูล และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้
อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หาร ความเสี่ ยงที่สาคัญอย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง
สถานศึกษามีความเสี่ ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ(5)

ผล(มี/ไม่ มี)

มี
มี
มี
มี
มี

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ(5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง 5 ด้าน และโครงการด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม และผลการดาเนินงานหลักฐานความ
เสี่ ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้ให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทา 1. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา 2. ฝ่ ายวิชาการจัดทาโครงการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่
ปรึ กษา 3. ฝ่ ายปกครองจัดทาโครงการจัดตั้งระบบเครื อข่ายผูป้ กครอง 4. ฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษาจัดทา
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน และ 5. ฝ่ ายวิชาการโครงการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญหา
เลิศในแต่ละสาขางาน
โดยมอบหมายให้รองผูอ้ านวยการฝ่ ายนั้นรับผิดชอบดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อย
2
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่าง
4
น้อยร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ผล(มี/ไม่มี)
มี
5 ครั้ง/สัปดาห์

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

มี
มี
มี
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการปฐมนิ เทศนักเรี ยนนักศึกษาใหม่และประชุมผูป้ กครอง และการดาเนินงาน
2. คาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาของวิทยาลัยฯ และการทากิจกรรม Home Room ของครู ที่
ปรึ กษา
3. การจัดตั้งสมาคมครู ผูป้ กครอง และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
4. การดาเนินงานตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
5. ระบบการดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเป็ นเลิศ
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่ งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ ของสถานศึกษาและ
การใช้ อาคารเรี ยนห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน ศู นย์ วิทยบริการ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอาคารสถานที่จดั ทา โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนาดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และศูนย์วทิ ยบริ การ 3. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยได้ดาเนินการ
ตามโครงการที่กาหนดไว้ และจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจฯการเก็บข้อมูล ประเมินผลและนาผลการ
ประเมินไปแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.

2.
3.

4.
5.

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่ มี)

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
มี
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของ
มี
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 4.53
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการ
มี
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน และผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.53
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปจัดทา 1.โครงการจัดหาและการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการตามความต้องการใช้งานของวัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสาขาวิชาสาขางาน และจัดทา
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ทาการเก็บข้อมูล
และประเมินผลแล้วนาผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการ
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
มี
คอมพิวเตอร์
2 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
มี
ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 4.00
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
มี
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

75

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล (ในภาคผนวก)
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทาโครงการฝึ กอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา ทุนวิจยั /งาน
สร้างสรรค์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ5.
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
วิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.

3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่ วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

ร้ อยละ
82
100

5
100
100
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
หลักฐานการได้รับการฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุนวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน การเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น การดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ที่เหมาะสม และครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายธุรการ/การเงินและบัญชีจดั ทา 1. โครงการจัดสรรงบประมาณด้าน
วัสดุอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 2. โครงการจัดหารายได้จากผลผลิตผลงาน
จากการใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยนการสอน 3. โครงการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพ 4.โครงการจัดสรรงบประมาณให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและจัดประกวดผลงาน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั และ 5.โครงการจัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยได้ดาเนินการใช้จ่ายตามโครงการที่กาหนด
แต่ละโครงการ และมีรายรับจากผลผลิตผลงานของการใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการดาเนินการ
ผล
งบดาเนินการ งบรายจ่ าย ร้ อยละ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
(1)
(2)
(3)
(มี / ไม่ มี)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อ
(3) =
100 x (2 ) มี 11.29%
1 สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
897,500
7,979,850
/ (1)
ละ 10 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรื อมีมูลค่าของผลผลิต
(3) = 100 x รายได้ หรื อ
2 ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการ
ไม่มี
มูลค่าผลผลิต / ค่าวัสดุฝึก
สอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อ
(3) =
100 x (2 ) มี 1.00%
3 สาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพไม่นอ้ ย
82,000
/ (1)
กว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัด
(3) =
100 x (2 ) มี 5.14%
4 ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
410,000
/ (1)
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
(3) =
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
100 x (2 ) มี 5.98%
5
477,400
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
/ (1)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
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ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ

ค่ าคะแนน
4

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปี การศึกษา 2555 และรายจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอน
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครือข่ ายทั้งในประเทศ
และหรือต่ างประเทศ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษามีการจัดทา 1. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ 2.
โครงการเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้อง และสถานประกอบมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน 3.
โครงการร่ วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบปกติและทวิภาคีกบั สถานประกอบการในประเทศ 4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์สถานประกอบการและสถานศึกษา และ5. โครงการ
ประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ และได้ดาเนินการตาม
โครงการดังกล่าวทุกโครงการที่กาหนดไว้ จัดทาแบบประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ เก็บข้อมูล
ประเมินผล และนาผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุ งเพื่อพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2

3
4
5

ผล(มี/
ไม่ มี)

ประเด็นการพิจารณา

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับ
มี
เครื อข่ายทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรื อต่างประเทศร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 100
จานวนสาขางานที่เปิ ดสอน
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศที่มี
30 แห่ง
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ
5 รายการ
เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศ
มี
เพื่อการปรับปรุ ง
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารหลักฐานความร่ วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษาอื่น และการระดม
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
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สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4.92

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ที่ 3.12 คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
หารด้วย 12
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง มีการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษามีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
3.56 และให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึ กษา
หรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 3.57
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2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ดาเนินงานตามแผนฯ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
และการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย มี
แผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตาม
โครงการ ประเมินผลและนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
4. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี
การประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง นาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา และมีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.59
5. สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหายของ
ข้อมูล มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปัจจุบนั ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและ
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.31
6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หาร ความเสี่ ยงที่สาคัญอย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมัว่ สุ ม โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและ
ผูป้ กครอง มีการดาเนินงานตามโครงการ ประเมินผลการดาเนินงาน และความเสี่ ยงลดลงอย่าง
น้อย 3 ด้าน
7. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ มีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและ
จัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 - 5 ครั้ง มีการจัดตั้งสมาคมครู ผูป้ กครอง และ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงและระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
มีโครงการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ
และมีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
8. มี โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
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อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน มีการดาเนินงานตามโครงการ มีการประเมินผล
โดยเฉลี่ย 4.53 และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
9. สถานศึกษามี โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการ
ดาเนินงานตามโครงการ ประเมินผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ย 4.00 และนาผลการประเมินไปแก้ไจพัฒนา
ปรับปรุ งต่อไป
10. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ

ฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 82 ให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 100 มีโครงการแลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 5 ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม ร้อยละ 100 และ ดาเนินการให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ
หรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกร้อยละ 100
11. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนร้อยละ
11.29 ของงบดาเนินการ มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ร้อยละ 10.00 ของงบดาเนินการ มีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ร้อย
ละ 5.14 ของงบดาเนินการ และรายจ่ายในการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลการ้อยละ 5.98 ของงบดาเนินการ
12. สถานศึกษามี โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครื อข่ายใน
ประเทศ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศร่ วม
พัฒนาผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ของจานวนสาขางานที่เปิ ดสอน มีจานวนสถานประกอบการในประเทศที่
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา 30 แห่ง มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 5 รายการ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งนาผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชี พ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการร่ วมกับสาขาวิชา/สาขางานทุกสาขาร่ วมกันจัดทา 1.
โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน 2.
โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ และได้ดาเนินการออกให้บริ หาร
วิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ทาการ
เก็บข้อมูล ประเมินผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่ มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
มี
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี
6 กิจกรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วม
ร้อยละ 60
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 60
กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
ค่าเฉลี่ย 4.53
5.00
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
เอกสารการประเมินความพึงพอใจขอผูร้ ับบริ การ
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สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
ภาพรวม

ค่ าคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ได้ดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ กิจกรรม ต่อปี ให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 4.53
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
ไม่มี

88

มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา/สาขางานร่ วมกันจัดทา 1. โครงการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน 2.
โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน 3. โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการ
ของผูเ้ รี ยนต่อสาธารณะชน 4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน ซึ่งฝ่ ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชา/สาขางานและนักเรี ยนได้ร่วมกันดาเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆที่ได้กาหนดทุกโครงการ
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทา
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน
: 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
5.
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5

ผล(มี/ไม่ มี)
มี

มี

มี
มี
มี
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ผลงานของนักเรี ยนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามเกณฑ์ที่กาหนดหลักฐาน
การประกวด การนาไปใช้ประโยชน์ ของผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ร้อยละ 25 ของผลงาน
ทั้งหมด และนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ร้อยละ 5
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ตัวบ่ งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครู
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาร่ วมกับฝ่ ายประกันคุณภาพภายในและครู ผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษาได้จดั ทา 1.
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู 2.
โครงการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู และนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
3. โครงการเผยแพร่ ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู ต่อสาธารณชน และ 4. โครงการนา
ผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู ไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ฝ่ ายประกันคุณภาพภายใน
ได้จดั ให้มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการทาวิจยั ให้ครู ผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษาทาวิจยั ทางการศึกษา ทา
การประกวดผลงาน และนาไปใช้ประโยชน์แก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยนการสอน แสดงผลงานวิจยั ทาง
การศึกษาให้ผปู้ กครอง ชุมชนได้รับทราบ
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู จดั ทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
3 สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ผล(มี/ไม่ มี)

ค่ าคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
งานวิจยั ของครู ตอ้ งครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้ 1) มีเป้ าประสงค์ 2) มีการระบุ
ปัญหา 3 มีวธิ ี ดาเนินการ 4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ 5) มีการวิเคราะห์และสรุ ปผลความรู ้ที่ได้จาก
การดาเนินการ
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สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
มาตรฐาน
5.1
5.2
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
5
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2
หารด้วย 2

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3
จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ได้นาผลงาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน และนา
ผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
2. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู จดั ทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั และได้นา
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา หรื อนาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค นานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่ งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมใน
กิจกรรม/โครงการเข้านี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 1 - 5
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
5 กิจกรรม
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
กิจกรรม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ
ร้อยละ 90
วัฒนธรรม
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วม
ครู และ
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
บุคลากร
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
เข้าร่ วม
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กิจกรรม
ร้อยละ 95
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ
มี
วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากร ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
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5

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ค่าเฉลี่ย 4.74

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 8 โครงการ กิจกรรม โดยดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคน
เข้าร่ วมกิจกรรม และหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้ านปลูกฝังจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรม/โครงการเข้านี้ แล้วนาผลไป
ปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 - 5
ผลการดาเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผล/มี/ไม่มี
5 กิจกรรม
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรม
ร้อยละ 85
ครู และบุคลากร
เข้าร่ วม
กิจกรรม
ร้อยละ 90

3

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
มี
ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ค่าเฉลี่ย 4.80
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5

ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ กิจกรรม โดยให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม และ
หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านกีฬาและนันทนาการ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ในการส่ งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ และให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรม/โครงการเข้านี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ ง
พัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 - 5
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ
3.
4.

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน
เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ผล(มี/ไม่ มี)
5 กิจกรรม
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรม
ร้อยละ 90
ครู และบุคลากร
เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ 85

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
มี
การกีฬาและนันทนาการโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่ งเสริ มด้านการ
ค่าเฉลี่ย 4.23
กีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
โดยให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม และหลักฐานการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา

99

มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาได้มีการจัดอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และได้จดั ทา
โครงการ/กิจกรรม ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในโครงการ/กิจกรรมนี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการ
บริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 - 5
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1.
สถานศึกษามีการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
มี
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2.
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
มี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และ
ผูเ้ รี ยน
3.
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง
4.
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
มี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5.
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ค่าเฉลี่ย 4.08
การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
การให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผูเ้ รี ยน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
มีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน และหลักฐานการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
5
5
5
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ที่ 6.2
หารด้วย 3

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน
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จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาได้จดั ทาโครงการเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมใน
กิจกรรม/โครงการเหล่านี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 1 – 5 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.74 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
2. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรม/โครงการเข้านี้ แล้วนาผลไป
ปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 - 5 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
4.80 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
3. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ในการส่ งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ และให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรม/โครงการเข้านี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ ง
พัฒนาการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 – 5 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
4.23 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
4. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาได้มีการจัดอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และได้จดั ทา
โครงการ/กิจกรรม ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมในโครงการ/กิจกรรมนี้ แล้วนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการ
บริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 – 5 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.08 อยูใ่ นระดับ
ดีมาก
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้ให้ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดาเนิ นการตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ าย
ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ น
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)

ผล(มี/ไม่ มี)

มี

มี
มี
มี
มี
ค่ าคะแนน
5

ค่ าคะแนน
5
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ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ปฏิบตั ิตามประเด็น (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

4
3
2
1

หมายเหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานการดาเนินงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ.2555
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
สถานศึกษาได้มีการดาเนินการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ส่ วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตัดสิ นของ
ตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 ดีมาก
ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555 ปี การศึกษา 2555
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้
ผลการตัดสิ นตามเกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุ ง ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
1
1.1
1.2
1.3
1.4
----------1.5
----------1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้
ดีมาก

4
5
6

7

ดี

ผลการตัดสิ นตามเกณฑ์
พอใช้
ต้ องปรับปรุ ง ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2

รวม
26
4
2
1
รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิ นตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน...........26..........ตัวบ่งชี้
ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ ทไี่ ด้
ค่ าคะแนน
ดี
24 – 29 ตัวบ่งชี้
4
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตวั บ่งชี้ใดอยูใ่ นเกณฑ์
5
ต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ดี
24 – 29 ตัวบ่งชี้
4
พอใช้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
3
ต้องปรับปรุ ง
12 – 17 ตัวบ่งชี้
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้
1
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หมายเหตุ กรณี ที่สถานศึกษามีผลการตัดสิ นตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 30 – 34
ตัวบ่งชี้ และมีตวั บ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับ 2 ต้องปรับปรุ ง หรื อ 1 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน จะได้
ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 – 7 และตัวบ่งชี้ที่ 1 - 35

สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
ภาพรวม
หมายถึง

ค่ าคะแนน
5
4
4.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี

ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ที่ 7.2
หารด้วย 2

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
1. สถานศึกษาควรพัฒนาผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยต่ากว่า 200 จากปัญหาการ
ขาดเรี ยนบ่อย และความไม่เอาใจใส่ ในการเรี ยน
2. สถานศึกษาควรสอนเสริ มหรื อทบทวนความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไป และความรู ้พ้นื ฐานตามประเภท
วิชา เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าทาการทดสอบ V – Net สามารถสอบได้ตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ ึนไป และให้ผเู้ รี ยนให้ความสาคัญในการเข้าทดสอบ
3. สถานศึกษาควรหามาตรการลดจานวนผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน และทาการสอนเสริ มผูเ้ รี ยนที่มีผล
การเรี ยนต่า เพื่อให้สามารถสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสู ตรตั้งแต่ร้อยละ 70 ของผูเ้ รี ยนเทียมกับ
แรกเข้า
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ตอนที่ 4
สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับ
แรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบ
อาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา

คะแนน

ระดับคุณภาพ

2

ต้องปรับปรุ ง

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3

พอใช้

--

---

3

พอใช้

4

ดี

5

ดีมาก
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ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

27
3.85

ดี
ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
25
5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
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ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรี ยน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานการเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดกา
อาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและหรื อ
ต่างประเทศ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการ
และวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลีย่

คะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
4

ดีมาก
ดี

5

ดีมาก

59
4.92

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

10
5

ดีมาก
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ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้าน
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลีย่
เกณฑ์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิ นไม่ต่ากว่า 3
คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสิ นไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

คะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

20
5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

9
4.50

ดี

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
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2. จุดเด่ นและจุดทีต่ ้ องพัฒนา
2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพดีข้ ึนไป)
(1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่ฝึกงานมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 ทุก ๆ แห่งคิดเป็ นร้อยละ 100 จากปัจจัยที่สนับสนุนโดยมีการนิ เทศก่อนและระหว่างการ
ฝึ กงานและการประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ
(2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สถานศึกษาได้พฒั นาผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ในทุกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานโดยการสอนเสริ มจนทาให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขาวิชา/สาขางานนั้น ๆ ระดับ ปวช.ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ระดับ ปวส. ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เนื่องจาก
การสอนเสริ มก่อนทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขางาน
(3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 สถานศึกษาสามารถติดต่อกับผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ไปศึกษาต่อ
และที่ได้ประกอบ อาชีพะอิสระ และผูท้ ี่ส่งข้อมูลกลับมาทุก ๆ คนว่าได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอา
ชีพะอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 77.44 จากการปัจฉิมนิเทศ และเน้นลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
(4) ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 คิดเป็ นร้อยละ 100 จากปั จจัยที่สนับสนุนโดยการปั จฉิ มนิ เทศก่อนสาเร็ จการศึกษา
(5) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ฝ่ ายวิชาการได้มีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดได้จดั ทาโครงการปรับปรุ งคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ โครงการสารวจ
ความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสู ตร และโครงการนา
หลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไปใช้ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
(6) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาโครงการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และ บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ครู จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ฯ คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนครู ผสู ้ อน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
(7) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 81 ของรายวิชาที่สอน
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(8) ตัวบ่งชี้ ที่ 2.4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน ให้ครู ทุกคน ให้เป็ นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน และให้ครู
ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน
(9) ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความ
ร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั งาน มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือ
การฝึ กงาน มี การนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ มีการวัดผล
การฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ และการสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
(10) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีคณะกรรมการวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมาย ดาเนินการ
ให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ทุกท่านปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษาและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.56 และ 3.57 ตามลาดับ
(11) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้มีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง แลจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
(12) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิทยาลัย มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้มีการ
ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
(13) ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุก ๆ เดือน มีการจัดประชุม
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ผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ได้นาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา และได้มีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.59
(14) ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
ของข้อมูล มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและผูเ้ รี ยน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน และมีผล
การประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 4.31
(15) ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หาร ความเสี่ ยง
ที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมัว่ สุ ม โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง มีการ
ดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ นาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง และมีความเสี่ ยงลดลงมากกว่า 3 ด้าน
(16) ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนใหม่และเก่า มีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา
และจัดให้ผเู้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาทุก ๆ วัน มีการจัดตั้งระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน มี
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนมากกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ และมี
ระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
(17) ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน มีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ฯ มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.53
และนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการ
(18) ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
และคอมพิวเตอร์ มีการดาเนินงานจัดซื้ อตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา ก
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โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.00 และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
(19) ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 82 ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ร้อยละ 5 ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ร้อยละ 100 และได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชี พหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกร้อยละ 100
(20) ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอน รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพ มีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั และมีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
(21) ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ ทุกสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
มากกว่า 30 แห่ง มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา มากกว่า 5 รายการ และมีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน
โครงการ
(22) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่ วมโครงการ กิจกรรม มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.53
(23) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.3 และ
ระดับชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น จัดประกวด
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และได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน และนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์
หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
(24) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และให้ครู จดั ทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั จัดประกวดและได้นานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ร้อยละ 100 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด
(25) ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 8 โครงการ กิจกรรม โดยให้ครู และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทุกกิจกรรม และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.74
(26) ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 โครงการ กิจกรรม ให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้า
ร่ วมโครงการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทุกกิจกรรม และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.80
(27) ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 5
โครงการ กิจกรรม ให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 4.23
(28) ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 สถานศึกษาได้ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน มีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
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และผูเ้ รี ยน และได้ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.08
(29) ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้จดั ทารายงานประจาปี มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
(30) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาได้มีการดาเนินการตามมาตรฐานอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555 ส่ วน
ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ตัดสิ นของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 ดีมาก จานวน 26 ตัวบ่งชี้
2.2. จุดที่ตอ้ งพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพต่ากว่าดี)
(1) ผลการเรี ยนของนักศึกษาทุกระดับชั้นในสาขางานที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าว่า 2.00
ร้อยละ 70 เนื่องจากนักเรี ยนนักศึกษายังให้ความสาคัญต่อการศึกษาน้อยมาก
(2) ผลการทดสอบ V – Net ในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในทุกสาขางาน ที่มีผล
การทดสอบ ได้คะแนนต่าว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ เนื่องจากนักเรี ยนนักศึกษาไม่ได้ให้
ความสาคัญในการสอบ V – NET และเข้าทาการสอบไม่ครบทุกคน
(3) ผลสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้าในสาขางานที่ต่ากว่าร้อยละ 70 เนื่องจาก
นักเรี ยนนักศึกษามีการออกเรี ยนกลางคันจานวนมาก จากสาเหตุปัญหาทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึ กษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ บรรลุ เป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ตอ้ งแก้ไขปั ญหาจุดที่ตอ้ งพัฒนาและเสริ มจุดเด่นให้ดียงิ่ ขึ้น ตังต่อไปนี้
1. ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนนักศึกษาทุกคนในทุกสาขางานให้มีผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในทุก ๆ ระดับชั้นปี
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2. ปรับปรุ งผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกสาขางานให้มีผลการทดสอบ
สู งกว่าร้อยละ 70 โดยการทาการสอนเสริ มให้ในทุกสาขางานก่อนทาการทดสอบ
3. สร้างความสาคัญและความตระหนักในการเข้าทดสอบ V –Net ของนักเรี ยนนักศึกษาชั้น
ปวช. 3 และ ปวส. 2 โดยการทาการสอบเสริ มเพื่อเตรี ยมทดสอบในทุกสาขางาน พร้อมทั้งนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าทาการทดสอบทุกคน
4. สร้างมาตรฐานแก้ไขและป้ องกันผูเ้ รี ยนออกกลางคันในระหว่างการศึกษา และทาการสอน
เสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรในแต่ละสาขางานสู ง
กว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับแรกเข้า
5. สร้างการประสานงานระหว่างผูส้ าเร็ จการศึกษากับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายในการ
ส่ งข้อมูลผูไ้ ด้งานทา ศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็ นข้อมูลในการทาการประเมินคุณภาย
ภายใน
6. การฝึ กงานของนักศึกษาควรนิ เทศก่อนฝึ กระหว่างฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ให้มีระดับผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็ น
ร้อยละอยูใ่ นระดับ ดีมาก
7. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นามาทดลองใช้ ประเมินหลักสู ตร ที่จดั การเรี ยนการสอน ให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และครู มีการดาเนินการตาม
แผนฯ นาผลการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน และนาผล
จากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
8. สถานศึกษาควรจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้มีการดาเนินงาน ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง แลจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
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9. สถานศึกษาควรมีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
มีการดาเนินงานจัดซื้ อตามแผนงาน โครงการ มีวสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยและ
เพียงพอต่อการใช้งานในทุกสาขางาน
10. สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามเกณฑ์ที่กาหนด และไปใช้
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน ชุมชน และเผยแพ่งผลงานให้เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
11. สถานศึกษาควรมีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 8 โครงการ กิจกรรม โดยให้ครู และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
12. สถานศึกษาควรให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผูเ้ รี ยน มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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รายงานการประชุม มติคณะกรรมการบริ หารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน หรื อ
ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556.....
1. คณะกรรมการบริ หารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยมติเป็ นเอกฉันท์ตาม
รายงานที่เสนอในที่ประชุม ดังนี้
(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.71 อยูใ่ น
ระดับ ดี
(2) มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5
อยูใ่ นระดับ ดีมาก
(3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.92 อยูใ่ นระดับ
ดีมาก
(4) มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาการและวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 5 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
(5) มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั คะแนนเฉลี่ย
5 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
(6) มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก คะแนนเฉลี่ย 5 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
(7) มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นระดับ ดี

2. ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยฯ มีขอ้ เสนอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
(1) ให้ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. 1 – 3
และ ปวส. 1 – 2 ในทุก ๆ สาขวิชาสาขางานให้ทุกคนมีผลการเรี ยนคะแนะเฉลี่ยสะสม
ในแต่ละชั้นปี ไม่ต่ากว่า 2.00
(2) ให้สถานศึกษาให้ความสาคัญ และสร้างความพร้อมให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในการเข้าทาการทดสอบ V – NET เพื่อให้มีผล
การทดสอบของนักเรี ยนนักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ได้ร้อยละ
ตามที่กาหนด
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การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่

มาตรฐาน

เป้าหมาย

1

ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษา

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

2

ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

3

ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก

4

ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก

5

ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก

6

ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
ไทยและพลเมืองโลก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

7

1. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี
และมีความสุ ขผูเ้ รี ยนมีรายได้ในระหว่างการศึกษา
1.1 กาลังกาย กาลังใจทีส่ มบูรณ์
1.1.1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพฒั นาการด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริ ญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
1.2 ความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นและเพียงพอในการดารงชี วติ และพัฒนาสั งคม
1.2.1. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 ผูเ้ รี ยนมีงานทาและนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้ และปรับตัว
1.3.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้ทนั โลก รวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แหล่งความรู ้และสื่ อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เป็ นอย่างดี
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1.4 ทักษะทางสั งคม
1.4.1 ผูเ้ รี ยนเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและสังคม มีทกั ษะและความสามารถ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.4.2 ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวธิ ี
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 ผูเ้ รี ยนดาเนินชีวิตโดยกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต และมโนสุ จริ ต
1.5.2 ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความ
เป็ นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบตั ิตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็ นสมาชิกที่ดี เป็ นอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก
2. การจัดหลักสู ตรการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ
2.1 มีการจัดหลักสู ตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้ รี ยนทุกระบบสอดคล้อง
ตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.2 ผูเ้ รี ยนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสู ตรต่าง ๆ ที่จดั ไว้อย่างทัว่ ถึง
2.3 สถานศึกษาให้บริ การทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่ มี
การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัย
2.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ สื่ อเพื่อการเรี ยนรู้และการให้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
3. การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ
3.1 ผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทางาน
และผูกพันกับงานมีอตั ราการออกจากงานและอัตราความทาผิดวินยั ลดลง
3.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตาม
การดาเนินการดาเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู ้ ที่
หลากหลาย
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4. การบริ หารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
4.1 องค์กร ชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน
4.2 ผูร้ ับบริ การ/ผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การทางการศึกษาของสถานศึกษา
4.3 มีการกาหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
5. การบริ การวิชาการและสร้างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้/สังคมแห่งความรู ้
5.1 สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทุกระดับ ร่ วมจัดปั จจัย
และกระบวนการเรี ยนรู้ภายในชุมชน และให้บริ การวิชาการที่เป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาคน
ในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
5.2 ชุมชนเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรที่มีบริ การทางการศึกษามีสถานภาพเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้/สังคม
แห่งความรู ้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6. การศึกษาวิจยั สร้างเสริ ม สนับสนุนแหล่งการเรี ยนรู ้และกลไกการเรี ยนรู ้ ของครู และผูเ้ รี ยน
6.1 ศึกษาวิจยั สารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ
6.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวก ภูมิปัญญาและ
อื่น ๆ) และความร่ วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรี ยนรู้ทุก
ประเภท เพื่อให้คนไทยสามารถเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้จริ ง
6.3 ศึกษาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
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แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี้
โครงการ/
กิจกรรม

ตัววัดของ
โครงการ/
กิจกรรม

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

แนว
ทางการจัด
การศึกษา
1.จัดการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่ง
พัฒนา
ผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญและ
การบริ หาร
โดยใช้
สถานศึกษา
เป็ นฐาน

1.การจัด
หลักสู ตรการ
เรี ยนรู้และ
สภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาตาม
ธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ

1.ผูเ้ รี ยนมี
โอกาส/สามารถ
เข้าถึงหลักสู ตร
ต่าง ๆ ที่จดั ไว้
อย่างทัว่ ถึง

การพัฒนา
หลักสูตร ใน
ระดับ ปวช. และ
ปวส. ที่
ครอบคลุม
มาตรฐานอาชีพ
11 สาขางาน

โครงการ
สารวจความ
ต้องการใน
การพัฒนา
หลักสูตร
สมรรถนะ

ความต้องการ
ในการพัฒนา
หลักสูตร ใน
ระดับ ปวช.
และ ปวส. ที่
ครอบคลุม
มาตรฐาน
อาชีพ 11
สาขางาน

2.ให้บริ การ
ทางการศึกษา
มี
สภาพแวดล้อม
ที่ต่อการเรี ยนรู ้

2. อาคารเรี ยน
และ
สภาพแวดล้อม
มีควมปลอดภัย
ในการใช้งาน

1.มีการจัด
หลักสู ตรที่
หลากหลาย
ตามความ
เหมาะสม
ของกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนทุก
ระบบ
สอดคล้อง
ตามความ
ต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
และ
ท้องถิ่น
สนับสนุน
การพัฒนา
ศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน
2. มีระบบ
การดูแล
รักษา
อาคารเรี ยน

2. อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานและ
บริเวณสถานที่

2.การพัฒนา
ดูแลการใช้
อาคาร
สถานที่
ห้องเรี ยน

2.สถานศึกษา
มีอาคารเรี ยน
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอน

125

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

มีอาคารสถานที่
มีการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

บริ เวณและ
สิ่ งแวดล้อม
ให้ปลอดภัย

ตัววัดของ
โครงการ/
กิจกรรม
และปลอดภัย

การพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและมี
คุณภาพ

1.เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการ
2. เพื่อให้
บุคลากรมี
ประสิ ทธิภาพใน
การสอน

ผูบ้ ริ หาร ครู
คณาจารย์
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาได้รับ
การพัฒนา
อย่างเป็ น
ระบบ
ต่อเนื่อง

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45
คน

ฝึ กอบรม
ด้าน
วิชาการ/
วิชาชีพและ
จรรยาบรร
ณวิชาชีพแก่
ครู และ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา

การบริ หาร
จัดการที่ใช้
สถานศึกษาเป็ น
ฐาน

1.รับทราบ
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของ
ผูป้ กครอง หน่วย
ของที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อการ
ประสานความ
ร่ วมมือระหว่าง
ผูป้ กครอง หน่วย
ของที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา
3. เพื่อร่ วมกัน

องค์กร
ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมใน
การจัดการ
เรี ยนรู้ ตาม
สภาพ
ท้องถิ่น
สภาพ
ปัญหา และ
ความ
ต้องการของ
ผูเ้ รี ยน

1.คณะ
กรรมการบริ หา
รสถานศึกษา
จานวน 9 คน
2.องค์กร
ชุมชน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน 300
คน

สถานศึกษามี
องค์กร
1.แต่งตั้ง
คณะกรรม ชุมชนและผูม้ ี
ส่ วนร่ วน
บริ หาร
สถานศึกษา เกี่ยวข้องมี
ส่ วนร่ วมใน
2.ประชุม
ผูป้ กครอง การบริ หาร
และจัดการ
นักเรี ยน
เรี ยนการสอน
นักศึกษา
และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
ประจาเรี ยน

ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง
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ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

แก้ไขปั ญหาของ
ผูเ้ รี ยนระหว่าง
ผูป้ กครอง หน่วย
ของที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา
การสร้าง
สังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ /
การสร้างวิถี
การเรี ยนรู้
และแหล่ง
การเรี ยนรู้ให้
เข้มแข็ง

การบริ การ
วิชาการและ
สร้างความ
ร่ วมมือ
ระหว่าง
สถานศึกษา
กับชุมชนให้
เป็ นสังคม
แห่งการ
เรี ยนรู้/สังคม
แห่งความรู ้

เพื่อให้บริ หาร
ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชน
และการพัฒนา
ชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

ตัววัดของ
โครงการ/
กิจกรรม

ภาคเรี ยน

สถานศึกษา
ร่ วมมือกับ
บุคลากร
และองค์กร
ในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
ร่ วมจัด
ปัจจัยและ
กระบวนกา
รเรี ยนรู้
ภายใน
ชุมชน และ
ให้บริ การ
วิชาการที่
เป็ น
ประโยชน์
แก่การ
พัฒนา
ชุมชน

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45คน
นักเรี ยน
นักศึกษา
จานวน
700 คน

โครงการ
บริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพสู่
ชุมชนโดยมี
ส่ วนร่ วม
ของครู และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาและ
ผูเ้ รี ยน

ครู นกั ศึกษา
ได้ให้การ
บริ หารชุมชน
และการมี
ส่ วนร่ วมใน
การพัฒนา
ชุมชน
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ตัววัดของ
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
โครงการ/
กิจกรรม
การศึกษา
1. เพื่อสร้างความ ผูส้ าเร็ จ
1.ผลงานระดับ 1.โครงการ ผูส้ าเร็ จ
วิจยั สร้าง ตระหนักให้
การศึกษา ปวช. 3 จานวน ส่ งเสริ ม
การศึกษา
เสริ ม
ผู้เรียนสามารถ ทุก
3 คน : ชิ้น
สนับสนุน ระดับ ปวช.
สนับสนุน จัดทาโครงการ สาขาวิชา/ ผลงานระดับ
การจัดทา และ ปวส.มี
ปวส. 2
สิ่ งประดิษฐ์ ผลงาน
แหล่งการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน สาขางาน
จานวน
งาน
เรี ยนรู้
สร้างสรรค์ หรือ สามารถ
สิ่ งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ งานวิจยั
งานวิจัย ได้ตรง สร้างผลงาน 2 คน : ชิ้น
หรื อ
ตามสาขาวิชาที่ สิ่ งประดิษฐ์
โครงการ
งานวิจยั ตาม ตามที่กาหนด
ตนเองได้ทาการ งานวัย และ
รายวิชา
เรียนการสอน
โครงการได้
โครงการ
ของผูเ้ รี ยน
2.เพื่อทาการ
ช่องทางการ 2.ผู้เรียนในแต่ 2. เผยแพร่ ผลงานผลงาน
ผลงาน
ละสาขาวิชา
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์
สิ
ง
่
ประดิ
ษ
ฐ์
ระดับชั้น ปวช.
สิ่งประดิษฐ์ งาน ผลงาน
งาน
งาน
สร้างสรรค์หรือ สิ่งประดิษฐ์ และ ปวส.
สร้างสรรค์
สร้
า
งสรรค์
จานวน 11
งานวิจัย
งาน
หรืองานวิจัย
หรือ
โครงการของ
สร้างสรรค์ สาขางาน
โครงการของ
งานวิ
จ
ย
ั
ผู้เรียนต่อ
หรือ
ผู้เรียนต่อ
โครงการ
สาธารณชน
งานวิจัย
สาธารณชน
ของผู้เรียน สามารถทาให้
เพื่อให้ประชาชน โครงการ
ต่อ
ทั่วไปได้รับทราบ ของผู้เรียน
เกิด
สาธารณะ ประโยชน์ต่อ
ต่อ
ชน
สาธารณชน
ชุมงานสร้
ชน างสรรค์ หร
โครงการ/
กิจกรรม
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แบบประเมินความพึงพอใจ ตามตัวชี้วดั ที่ 1.2 , 1.9
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน สถานศึกษาทีร่ ับผู้สาเร็จการศึกษาเข้ าทางาน
/ศึกษาต่ อ ทีม่ ีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้ านของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจง เนื่ องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่ งเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัย
เทคโนดลยีพณิ ชยการบ้านดุ ง ดังนั้นจึ งใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของ
รายการ

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ความพึงพอใจ
พอใช้
ต้ องปรับปรุ ง
(3)
(2)

ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
(1)

1.ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้ แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
1.1 ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และมีจรรยาบรรณ
1.2 ความมีระเบียบวินยั เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
1.3 ความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
1.5 มีทศั นคติที่ดีต่องานหรื อหน่วยงาน
1.6 มีวสิ ัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทัว่ ไป ได้ แก่ ความรู้ และทักษะการสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้ และปฏิบัติงาน การทางานร่ วมกับผู้อนื่ การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ ตัวเลข การ
จัดการและพัฒนางาน
2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และ
การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานและ
บุคคลทัว่ ไป
2.4 การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อทางานเป็ นทีม
2.5 ความสามารถทางด้านสถิติและการคานวณ
2.6 ความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนางาน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้
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3.ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้ แก่ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทกั ษะในสาขาวิชาชี พสู่ การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์ ส่ ู อาชี พ
3.1 ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และ
การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
และ วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสู ตร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา.........................................................................................
สถานที่ต้ งั
.................................................................................................................................................................... .....
ลักษณะของสถานประกอบการ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุ รกิจส่ วนตัว อื่น ๆ
.....................ผูใ้ ห้ขอ้ มูล.........................................................ตาแหน่ง.............................................เบอร์
โทรศัพท์............................... ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน นาย/น.ส.
.........................................................สกุล..............................................
ตอนที่ 2 ความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับปัญหาและข้ อเสนอแนะเพือ่ ช่ วยในการปรับปรุงหลักสู ตรและคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
1.ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
..............................................................................................................................................................................................
2. ความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่ตอ้ งการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
..................................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาให้สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
.................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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ครู )

นาผลการประเมินไปใช้

ผูเ้ รี ยนร่ วมวัด-ประเมิน

วัดประเมินผลลากหลาย

ใช้สื่อ-เทคโนโลยี
นิเทศ-บันทึกหลังสอน
ทาวิจยั เพื่อพัฒนา
นาผลวิจยั ไปใช้
แจ้งเกณฑ์การวัดผลให้
นักเรี ยนทราบ
วัด-ประเมินตามแผน

หลักสู ตร/รายวิชา

สอนตามแผน

ที่

มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้

แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
สถานศึกษา........................................................................................
หลักสู ตร..................................................ประเภทวิชา.........................................................
ชื่ อ........................................สกุล....................................สาขาวิชา/สาขางาน...............................................
2.2
2.3
2.4
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
(1) ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
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(1) ครู จดั การเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
(3) ครู ทาบันทึกหลังการสอน
(4) ครู นาผลจากการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
(5) ครู นาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
(1) ครู กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการ
เรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) ครู ดาเนินการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
(3) ครู ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
(4) ครู ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
(5) ครู นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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(หัวหน้ าสาขา)
แบบเก็บข้ อมูลการจัดการเรี ยนรู้
หลักสู ตร..........................................ประเภทวิชา/สาขางาน........................................................

จานวน/รายวิชา

(4)

(5)
นาผลการประเมินไปใช้

ที่

(2) (3)

มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สอนตามแผน
ใช้สื่อ-เทคโนโลยี
นิเทศ-บันทึกหลังสอน
ทาวิจยั เพื่อพัฒนา
นาผลวิจยั ไปใช้
แจ้งเกณฑ์การวัดผลให้
นักเรี ยนทราบ
วัด-ประเมินตามแผน

(1
(2) (3) (4) (5) (1)
)

2.4

ผูเ้ รี ยนร่ วมวัด-ประเมิน

2.3

วัดประเมินผลลากหลาย

2.2

รวม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
(1) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
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(1) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
(3) หัวหน้าสาขาดาเนินการนิเทศให้ครู ทาบันทึกหลังการสอน
(4) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู นาผลจากการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
(5) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู นาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
(1) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผูเ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู วดั และประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
(3) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
(4) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู ทุกคน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน
(5) หัวหน้าสาขาดาเนินการให้ครู ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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(5)

ผูเ้ รี ยนร่ วมวัด-ประเมิน

นาผลการประเมินไปใช้

หลักสู ตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

วัด-ประเมินตามแผน

(4)

มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สอนตามแผน
ใช้สื่อ-เทคโนโลยี
นิเทศ-บันทึกหลังสอน
ทาวิจยั เพื่อพัฒนา
นาผลวิจยั ไปใช้
แจ้งเกณฑ์การวัดผลให้
นักเรี ยนทราบ

ที่

แบบเก็บข้ อมูลการจัดการเรี ยนรู้
สถานศึกษา............................................................
2.2
2.3
2.4
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
วัดประเมินผลลากหลาย

(สถานศึกษา)

รวม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาขีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
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(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
(3) สถานศึกษาดาเนินการนิเทศให้ครู ทาบันทึกหลังการสอน
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู นาผลจากการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู นาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยน
ทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู วดั และประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
ที่สอน
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปี การศึกษา 2555
***********************************************************
คาชี้แจง
1.
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมุ่งเน้นด้านการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพตามระเบียบตราสาร
จัดตั้งสถานศึกษา
2.
แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยมีระดับของการปฏิบตั ิ
ให้เลือก 5 ระดับ คือ
1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) .............................................
( ) .................................................
( ) .............................................
( ) .................................................
( ) .............................................
( ) .................................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับการปฏิบตั ิงาน
ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล
5
4
3
2
1. หลักนิติธรรม
1.1 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
1.2 มีการใช้อานาจในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
1.3 มีการกาหนดภาระหน้าที่หรื อขั้นตอนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานสามารถกระทาได้

1
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1.4 มีการแจ้งขั้นตอนการทางานให้ผอู ้ ื่นได้รับทราบ
1.5 มีการออกคาสั่งที่ยดึ หลักความเสมอภาค
1.6 มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับอานาจตามกฎหมาย
2. หลักคุณธรรม
2.1 ยึดหลักความเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการ
ปฏิบตั ิงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
2.2 ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่มีผลประโยชน์
ด้านการเงินที่ขดั แย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่
2.3 ขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ
2.4 มีคุณธรรมในการบริ หารจัดการ เช่น การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯ
2.5 ทางานด้วยความเสี ยสละ และอุทิศตนเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
3. หลักความโปร่ งใส
3.1 มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง
3.2 มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่โปร่ งใส
3.3 มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที่เข้ามา
ปฏิบตั ิงานที่มีความรู้ความสามารถสู ง
3.3 มีระบบคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที่เข้ามา
ปฏิบตั ิงานที่มีความรู้ความสามารถสู ง
3.4 มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเป็ น
ผลสาเร็ จ และมีประสิ ทธิภาพสู ง
3.5 มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ซื่อสัตย์
3.6 มีระบบการตรวจสอบการทางานในหน่วยงานที่
มีประสิ ทธิภาพสู ง
3.7 มีการลงโทษจริ งจัง หนักเบาตามเหตุและ
พฤติการณ์ของการกระทาผิด
3.8 มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่าง
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เปิ ดเผยให้แก่บุคลากร
4. หลักการมีส่วนร่ วม
4.1 รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ปรับปรุ งการทางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
4.2 ประสานสัมพันธ์ ทางานเป็ นทีม และสร้าง
เครื อข่ายในการทางาน
4.3 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในระดับวางแผน
4.4 เปิ ดโอกาสให้ประชาชนหรื อบุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่ วมรับรู ้การปฏิบตั ิงาน
4.5 มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจในเวลาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
5. หลักสานึกรับผิดชอบ
5.1 ผูบ้ ริ หารได้สื่อสารและทาความเข้าใจในเรื่ องของ
แผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
5.2 ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสนับสนุนแก่สมาชิกใน
ทีมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5.3 ทุกครั้งก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานบุคลากรจะทราบถึง
ดัชนีช้ ีวดั และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้อย่าง
ชัดเจน
5.4 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และมี
การวางแผนสารองในกรณี เกิดปั ญหาความขัดแย้ง
5.5 มีมาตรการในการจัดการกับผูท้ ี่ไม่ยอมพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
6. หลักความคุ้มค่ า
6.1 ผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและ
คุณภาพของงานที่ทา
6.2 อัตรากาลังของบุคลากรมีความเหมาะสมกับ
ปริ มาณงาน
6.3 มีการจัดทารายงานการเงินสม่าเสมอทุกปี และมี
ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็ นระบบ
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6.4 มีการวางแผนการกาหนดอัตรากาลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน
6.5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความ
ชานาญในงานที่รับผิดชอบ
6.6 มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม
เพิ่มพูนความรู ้
6.7 มีการใช้เทคโนโลยีเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่
ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน
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แบบประเมินความพึงพอใจต่ อคณะกรรมการ ในการปฏิบัติงานร่ วมกับบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปี การศึกษา 2555
***********************************************************
คาชี้แจง
1.
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บุคลากรในสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ..................................
2.
แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยมีระดับของการปฏิบตั ิ
ให้เลือก 5 ระดับ คือ
1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
( ) ครู
( ) บุคลากร
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
สาขาวิชา
( ) .............................................
( ) .................................................
( ) .............................................
( ) .................................................
( ) .............................................
( ) .................................................
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสารวจทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
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ประเด็นการประเมิน
๑. การออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
๒. การให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. การให้คาแนะนาการบริ หารและการจัดการ
สถานศึกษาด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วิชาการ กิจกรรมนักเรี ยน อาคารสถานที่ และ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
๔. การกากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๕. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูอ้ านวยการ
๖. การให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงินครั้งเดียวหรื อ
หลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่สถานศึกษามีอยูข่ ณะนั้น
๗. การให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของสถานศึกษา
๘. การให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงิน
ประจาปี และการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
๙. การพิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครองและ
นักเรี ยน
๑๐. การดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็ น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร(ระบุ
เพิ่มเติม)

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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การประเมินผู้บริ หารสถานศึกษา ปี การศึกษา 2555
***********************************************************
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริการสถานศึกษาต่ อการบริ หารจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
ชื่อ- สกุล นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย ตาแหน่ ง ผู้รับใบอนุญาต/ผษู้อานวยการ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการงานในสถานศึกษาวิทยา
เทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
ด้านการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพตามระเบียบตราสารจัดตั้งสถานศึกษา
2. แบบสอบถามแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยมีระดับของการปฏิบตั ิ
ให้เลือก 5 ระดับ คือ
1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด

ข้ อที่

อานาจหน้ าที่

1
วิสัยทัศน์ และความเป็ นผู้นาของผู้บริ หาร
1.1 มีวสิ ัยทัศน์ที่ชดั เจนและน่าเชื่ อถือ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ
1.2
อย่างเต็มที่
เป็ นที่ยอมรับของชุมชน ด้วยความศรัทธา
1.3
อย่างจริ งใจ
1.4 นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผน

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับของการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ระดับของการปฏิบัติ
ข้ อที่

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

2.3

2.4

อานาจหน้ าที่

พัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปั จจัยต่างๆ
อย่างเต็มที่
มีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็ นระบบ
ทาให้ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
ผูบ้ ริ หาร
ทุ่มเทสนใจอย่างเต็มที่ในการเผชิญ/จัดการ
กับความผิดพลาดข้อร้องเรี ยน และความ
ล้มเหลว
ประพฤติปฏิบตั ิตนในวิถีทางที่ทาให้ท่าน
เลื่อมใส
แสดงความมัน่ ใจว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้จะ
บรรลุผล
ความสามารถด้ านวิชาการและบริหาร
สถานศึกษา
มีการกระจายอานาจในการบริ หาร
มีการใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการ
กาหนดจุดมุ่งหมายเป้ าหมายทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
มีส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ในการบริ หาร การ
ตัดสิ นใจและการจัดการศึกษา
มีการส่ งเสริ มให้สถานศึกษาพึ่งตนเองที่เน้น
ให้ส ถานศึ ก ษามี ระบบการบริ หารตัว เองมี
อานาจหน้าที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานตาม
ความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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2.5 มีการประสานงานทั้งบุคลากรภายใน

ข้ อที่

2.6

2.7

2.8

3
3.1

3.2

3.3

อานาจหน้ าที่
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้ง
การแสวงหาความร่ วมมือความช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่
มีความสามารถในการปรับใช้การบริ หาร
ตามสถานการณ์ที่นาไปสู่ ผลลัพธ์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย
มีการส่ งเสริ มพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนา
องค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรการ
เรี ยนรู้
มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยสถานศึกษา
กาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ด้ านบริหารจัดการของสถานศึกษา
ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
ส่ ง เสริ ม และและมี ส่ วนร่ วมในการกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ตามนโยบาย และ
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรี ยนของสถานศึกษาตามระเบียบที่

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับของการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษากาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด

ข้ อที่

อานาจหน้ าที่

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับของการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
3.4 ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร
ของกรมอาชีวศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับงานวิชาการตาม
ระเบี ย บและข้ อ บั ง คับ ของทางราชการ
รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและ
3.5
ข้อ บัง คับ ของสถานศึ ก ษา และหน้ า ที่ อื่ น
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระ ราชบั ญ ญั ติ
สถานศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2550

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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คณะผู้จดั ทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คาสัง่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
ที่ ๓๒ / ๒๕๕๖
เรื่ อง แต่งตั้ง คณะผูจ้ ดั ทารายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
............................................................................................
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานและกากับ ติดตามการทางาน
ด้านงานประกันภายในวิทยาลัยฯให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ องตลอดมา เพื่อให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของ สอศ. 2555 ในทุก ๆ มาตรฐานและตัวบ่งชี้
บัดนี้ การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปี การศึกษา 2555 ได้สาเร็ จ
เสร็ จสิ้ นไปด้วยความเรี ยบร้อยแล้ว จึงแต่งตั้งคณะผูจ้ ดั ทารายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน 7 มาตรฐาน และ35 ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดทาเป็ น
รายงานคุรภาพภายใน ซึ่ งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 – 1.9
1.1 นางพรผกา โพธิ์ ขาว
1.2 นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
1.3 นางสาวพิมลรัชดา แก้วเพชร 1.4 ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง
1.5 นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย ) 1.6 นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ
1.7 นางสาวสุ กญั ญา หนันแป 1.8 นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
1.9 นางสาวสุ กญั ญา หนันแป
2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 – 2.5
2.1 นายสหัชพร จิตติสุวรรณ 2.2 นางพรผกา โพธิ์ ขาว
2.3 นายวีระชัย ดวงดุ
2.4 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
2.5 นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ
3. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 – 3.12
3.1 นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น
3.2 นางสาวอรอนงค์ หลักคา
3.3 นางสาวอรอนงค์ หลักคา 3.4 นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม
3.5 นายภัทรธีระ ประทุมเม
3.6 นายโยทิน จันทะไหม
นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว
นายปริ นทพล กองศรี นนท์
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นายวชิระ ธรรมมามนธ์
นายกัมปนาท จันทา
นางสาวมยุรี ราชโคตร
3.7 นางสาวดวงกมล รักษาเมือง นายสมาน อินทร์พามา
นางสาวปรี ยานุช พรหมแสงใส
3.8 นายธวัชชัย เพียแพง
นายจร เชื่ อมแก้ว
นายสมเด็จ รื่ นกลาง
นายวัชรา สี นา
นายไชยยา การช่วง
นายสิ ทธิพร โคตรปัจจิม
นายบุญชู ศรี ชยั มุล
3.9 นายภัทรธีระ ประทุมเม
3.10 นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์
3.11 นางสาววรรณี ชาดา
นางสาววลิษา แสนสุ ข
3.12 นางพรผกา โพธิ์ ขาว
นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม
4. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
4.1 ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง
5. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 – 5.2
5.1 นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ 5.2 นางพรผกา โพธิ์ ขาว
5.3 นายนฤพนธ์ สุ ทธิพร
6. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1
6.1 นางสาวสุ ทธิพร นามชู
6.2 นายสงวน ฮองต้น
6.3 นายยศพร บุรีเพีย
6.4 นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา
7. มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1
7.1 นางสาวสถาพร ปุกหุต
7.2 นายชาคริ ต พรมเรื องเดช
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนิ นงานที่มอบหมาย ด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การจัดทารายงานคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา 2555 บรรลุตามเป้ าหมายอย่างะมี
ประสิ ทธิภาพ
สัง่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุ ง

