รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
จังหวัดสระบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยนําจุดออน
ของสถานศึกษามาปรับปรุง พัฒนา และดําเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บงชี้ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกคน
การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด เกิด
จากการสนับสนุนของฝายบริหาร และจากความรวมมือ รวมใจ ของบุคลากรของสถานศึกษาทุกทาน จึงขอขอบคุณ
ผูที่มีสวนที่เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
28 พฤษภาคม 2557
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
♣♣♣♣♣♣♣

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ประวัติและสภาพทั่วไปโดยยอ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนถึงชั้น ม .6 โดยมี
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนเจาของ ซึ่งในวาระที่บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดกอตั้ง 70 ป บริษัทฯ มีความ
ประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทาหลวง ใหกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ทําการจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เพื่อผลิตบุคลากร ดาน
อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงออกมาชวยพัฒนาประเทศสืบไป
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ตั้งอยูที่หมูที่ 8 ถนนพัฒนพงษ ตําบลบานครัว อําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทรศัพท 0-3628-1295 โทรสาร 0-3633-1004 Website http://www.tl.ac.th
1.3 ปรัชญา
สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม
1.4 วิสัยทัศน
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนองคกรมุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1.5 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 :
พันธกิจที่ 2 :
พันธกิจที่ 3 :
พันธกิจที่ 4 :

พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

1.6 เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา
เปาหมายที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
เปาหมายที่ 2 : ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
ระดมทรัพยากร แหลงเรียนรู และพัฒนาหลักสูตร
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เปาหมายที่ 3 : ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
เปาหมายที่ 4 : ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักสูตรการเรียนการสอน
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน / นักศึกษา ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณเปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานแมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล
- สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล(ทวิภาคี)
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ(ทวิภาคี)
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขาวิชาพาณิชการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา (จัดแผนการเรียนรวมกับเครือซิเมนตไทย)
สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาไฟฟา
- สาขางานเครื่องกลไฟฟา
- สาขางานเครื่องมือวัด
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สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
จํานวนนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณทุกระดับชั้น รวมทัง้ สิน้ ในป
การศึกษา 2556 มีจํานวน 2,313 คน จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1,402 คน คิดเปนรอยละ 60.61
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
911 คน คิดเปนรอยละ 39.39
ขอมูลเกี่ยวกับครู – อาจารย บุคลากร
1. ผูบริหาร จํานวน
5
2. ขาราชการพลเรือน จํานวน - คน
3. ครูประจํา จํานวน 45
4. พนักงานราชการ จํานวน 2
5. ครูอัตราจาง จํานวน
32
6. ลูกจางประจํา จํานวน
13
7. ลูกจางชั่วคราว จํานวน
32
รวมทั้งสิ้น จํานวน
129 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา)
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด คือ
การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทํา แผนยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดยสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย
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(เปาประสงค) ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้วัดโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบ
กิจกรรม โครงสราง เพื่อนําการปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับ
ติดตาม
การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด
การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามี
การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานใน
แตละโครงการและรายงานผลตอที่ประชุม
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง หรือ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการ
กําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้ง

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

มาตรฐาน
ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุป

ผลสัมฤทธิ์
3.88
4.80
4.75
5.00
5.00
5.00
4.50
4.70
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4. จุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดน
1. วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ตั้งอยูในชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
จํานวนมาก มีการประสานงานกันเปนอยางดี สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดผลดีมาก
2. มีมูลนิธิของบริษัทปูนซิเมนตไทย ไดริเริ่มกอตั้งใหสามารถนําดอกผลมาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค
ทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณได
3. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอ อยูระดับดี
และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะชองผูสําเร็จการศึกษาในระดับดี อยาง
ตอเนื่อง
4. ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานองคกรอื่นๆและชุมชนในการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษา
5. ใหความรวมมือกับชุมชน จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมสม่ําเสมอ
6. มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสาในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนับสนุน และพัฒนาอยางตอเนื่อง ในเรื่องการ จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหมากขึน้
2. ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออกกลางคันอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบศูนยขอมูลใหมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของทางวิทยาลัยฯ ใหสามารถสืบคนไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว
4. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย ฯ ใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อสงเสริมการเรียนรูที่
หลากหลายของนักเรียนนักศึกษา
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5.1 ควรกําหนดแนวทางในการแกปญหาผูเรียนที่ออกกลางคัน
5.2 จัดเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่นําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน
5.3 จัดทําโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูและผูเรียน
5.4 จัดทําระบบการเก็บขอมูลตาง ๆ ใหสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว
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ตอนที่1
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
♣♣♣♣♣♣♣

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เดิมเปนโรงเรียนสายสามัญ เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 กอตั้งโดยบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดทําการสอนใหกับบุตร-ธิดาของพนักงานได
ศึกษาเทานั้น แตเนื่องจากสภาวะการณตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ชุมชนซึ่งตั้งอยูในบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานปูนซิ
เมนตไทยทาหลวง มีการขยายตัวเปนพื้นที่อยูอาศัยมากขึ้น ดังนั้นในวาระที่บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดไดกอตั้งมา
ครบรอบ 70 ป ทางบริษัทฯ มีความประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทา
หลวง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ใหกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปน
วิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ และผลิตชางเทคนิคที่มีคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตอไป
กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ไดรับโอนนี้เปนวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกองวิทยาลัย
เทคนิค กรมอาชีวศึกษาโดยใหชื่อวา " วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ " ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2527 และ
ใหมีการ จัดการเรียนการสอน วันที่ 1 เมษายน 2527 เปนตนไป ผูลงนามในประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ นายขุนทอง ภูผิวเดือน และเพื่อใหการบริหารงานของวิทยาลัยแหงนี้บรรลุ
เปาหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัดจึงไดมอบเงินจํานวน 8,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งเปน
มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ โดยใหใชดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธินี้ เปนคาใชจายใน
การพัฒนาวิทยาลัย และสวัสดิการ ครู-นักศึกษา
พิธีมอบนี้มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2527 ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการและใหถือวาในวันที่ 1
เมษายน 2527 เปนวันสถาปนาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิ
เมนตไทยอนุสรณ เปดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
- สาขาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
- สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาชางไฟฟากําลัง
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ตั้งอยู
เลขที่ 8 ถนนพัฒนพงศ ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทร. 036 – 281295 โทรสาร
036 – 331004 เว็บไซตวิทยาลัย www.tl.ac.th

7

1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ตั้งอยูในเขตเทศบาลทาลาน มีอาณาเขตติดตอกับเขต
การปกครองขางเคียงดังตอไปนี้ คือ ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอหนองโดน ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอพระพุทธ
บาทและอําเภอเสาไห ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาเรือ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอดอน
พุด
ชุมชนที่อยูใกลวิทยาลัยฯ มีทั้งหนวยงานราชการและเอกชน คือ บานพักพนักงานบริษัทในเครือ
SCG หอพักนักศึกษา บริษทั SCG ธนาคารกรุงไทย สาขายอยทาลาน รานสะดวกซื้อ 7-11 จํานวน 2 แหง ตลาด
Lotus จํานวน 1 แหง วัดมวงนอย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบานครัว สํานักงานขนสงอําเภอบาน
หมอ จังหวัดสระบุรี (สรางโศก) เทศบาลทาลาน เทศบาลตําบลบานหมอ เทศบาลตําบลตลาดนอย เทศบาลตําบล
บางโขมด องคการบริหารสวนตําบลเมืองขีดขิน องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก องคการบริหารสวนตําบลโคก
ใหญ หรเทพ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เปนตน ซึ่งสถานที่ตาง ๆ เหลานี้
ทางวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการชุมชนในโครงการตาง ๆ เชน ศูนยซอมสรางฯ จังหวัด
เคลื่อนที่ อําเภอยิ้ม รวมดวยชวยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบําเพ็ญประโยชน ซึ่งแตละชุมชน
ตางใหความรวมมือเปนอยางดี
1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 75,511,936 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร(เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,เงินวิทยฐานะ,คาจางลูกจางประจํา)
2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
5.2 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
5.3 โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน
5.5 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
รวมงบดําเนินการทั้งสิน

23,584,277
33,196,145
1,303,872

8,958,450
6,239,964
1,148,000
102,700
85,000
78,000
815,528
75,511,936
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1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึง
ตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2

325

137

325

137

462

ปวช.3

314
1,026

104
376

314
1026

104
376

418
1402

รวมระดับ ปวช.

เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง

รวม

ปกติ+ทวิภาคี
ชาย
หญิง
387
135

ชาย
387

หญิง
135

ทัง้ หมด
522

339
128
339
128
467
ปวส.1
317
127
317
127
444
ปวส.2
656
255
656
255
911
รวมระดับ ปวส.
1,682
631
1,682
631
2,313
รวมทัง้ หมด
ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเ รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภท
วิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
----- ไมมีการดําเนินการ -----
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

คศ.1

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

5

5

-

-

5

-

-

4

1

-

-

-

1

4

-

13

7

1

5

11

2

-

3

10

-

-

1

4

2

-

11

9

-

2

10

1

-

7

4

-

-

1

8

-

-

3

3

-

-

3

-

1

2

-

-

-

-

2

1

-

9

6

-

3

9

-

-

3

6

-

-

3

2

1

-

3

3

-

-

3

-

-

1

2

-

-

1

1

1

-

3

1

-

2

3

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

4

2

-

2

4

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

5

2

-

3

-

5

-

1

4

-

-

1

1

-

-

5

2

-

3

-

5

-

2

3

-

-

1

-

1

-

3

1

1

1

1

2

-

1

2

-

-

-

-

1

-

2

1

-

1

1

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

3

1

-

2

3

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

15

7

-

8

4

11

-

1

14

-

-

3

4

-

-

84

50

2

32 57 27

1

27 56

-

-

12

27

11

-

จํานวน
(คน)

อัตราจาง
ชาย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี

ครูผูชวย

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ต่ํากวา

ฝายบริหาร
1.อุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาไฟฟา
1.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
1.3 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1.5 สาขาซอมบํารุงเครื่องจักรกล
1.6 สาขาโลหะการ
1.7 สาขาเทคนิคยานยนต
2.พาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาบัญชี
2.3 สาขาวิชาการตลาด
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.พืน้ ฐาน
4.1 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4.2 สาขาสามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ขาราชการ

สถานภาพ
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

1
1
2

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16

-

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

4 1
3 2 2 1 1 2 1 - 1 - 2 1 - 3
1 7
1 - 1 1 3 7
- 27 18

ต่ํากวา ป.ตรี

1
1
3
7
1
4
1
18

ปวส./อนุปริญญา

- 4
1 2
- 2
1 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
2 1
8 - 1
- 1
- 1
- 1
- 7
1 13 32

ม.ปลาย/ปวช.

ม.ตนหรือต่ํากวา

หญิง

-

วุฒิการศึกษา

ชาย

4
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
8
1
1
1
1
7
1
45

เพศ

ลูกจางชั่วคราว

1. บริหารงานทั่วไป
2. การเงิน
3. บัญชี
4. ทะเบียน
5. วัดผลและประเมินผล
6. พัฒนาหลักสูตร
7. วิทยบริการและหองสมุด
8. แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
9. ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10. ศูนยขอมูลสารสนเทศและงานวิจัยฯ
11. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13. พัสดุ
14. สวัสดิการพยาบาล
15. พนักงานขับรถยนต
16. พนักงานบริการ
17. ประชาสัมพันธ
18. สื่อการเรียนการสอน
19. วางแผนงบประมาณฯ
20. บุคลากร
21. ผูดูแลหมวดสถานที่
รวมทัง้ หมด

จํานวน
(คน)

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหารการศึกษา

ขาราชการ ก.พ

สถานภาพ

2
3
1
1
1
1
9

-

11

1.3 ระบบโครงสรางการบริหาร
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย)
ผูอํานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร
นายประสงค อุบลวัตร
งานบริหารทัว่ ไป
(อดิศักดิ์ ตรีพิษจักร)
งานบุคลากร
(นายฐเสฏฐ เขาทอง)
งานการเงิน
(นางสุภชั ชา เครือ่ งเทศ)
งานบัญชี
(นางรุจิรา ประสานพรรณ)
งานพัสดุ
(นายดํารง สัพโส)
งานอาคารสถานที่
(นายสมเกียรติ์ พันธุนอย)
งานทะเบียน
(นายธีระชัย เลิศนาวีพร)
งานประชาสัมพันธ
(นายวิศาล เพ็ชรมุณี)

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายวรชัย ลิขติ ายน

ฝายแผนงานและความรวมมือ

นายประเสริฐ เพ็ชรสงิ ห

ฝายพัฒนาการศึกษา
นายเอกชัย นาคอราม

ฝายวิชาการ
นายเฉลิมชนม เวทสรากุล

งานวางแผนและงบประมาณ
(นางสาวกชรัตน แหวนทับทิม )

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(นายธวัชชัย ไชยตะมาตย)

แผนกวิชา

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
(นายวิศรุต ไวโสภา)

งานครูที่ปรึกษา
(นายสุทธิ ชวงชัย)

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานความรวมมือ
(นายปรีชา ทิมทอง)

งานปกครอง
(นายมงคล ผลพุด)

งานวัดผลและประเมินผล
(นายณรงค องอาจ)

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานวิทยบริการและหองสมุด
(นายฐเสฏฐ เขาทอง)

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

(นางสาววรษา เดชาวรภักดิ์)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(นางนันทวัน อุบลวัตร)
งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

(นายทํานอง เสือพาดกร)

(นายศิริพงศ ชาลีนอย)

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(นายณัฐสุกานดา ศิริแจม)
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

(นายฉัตรชัย สมพงศ)

(นางสาวศิริลักษณ ตั้งจังตระกูล)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(นายรัตนชัย กองวงศ)
งานสื่อการเรียนการสอน
(นายวัชรพงศ โสภา)
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบป
การศึกษา)
ผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐของครู ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
1. นายดํารง สัพโส ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม”
2. นายณรงค องอาจ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม”
3. นายรัตนชัย กองวงศ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม”
4. นายโรมรัน ลาดเหลา ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความสะอาดสวมดวยแรงดันลม”
5. นายณรงค องอาจ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
6. นายรัตนชัย กองวงศ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
7. นายโรมรัน ลาดเหลา ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
8. นายเมาลี กลิ่นหอม ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน”
9. นายณรงค องอาจ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน”
10. นายรัตนชัย กองวงศ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน”
11. นายโรมรัน ลาดเหลา ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณดักแมลงวัน”
12. นายอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต”
13. นายพงษศักดิ์ นิลผาย ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต”
14. นายชาตรี เริงชัยภูมิ ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต”
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15. นายวรากร พรมจิ๋ว ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต”
16. นายเอกราช เขียวทอง ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนปริ้นต”
17. ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม “อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา”
18. นายปรีชา ทิมทอง ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม “อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา”
19. นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา”
20. นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย“บานลอบน้ํา”
21. นายปรีชา ทิมทอง ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอบน้ํา”
22. ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย“บานลอยน้ํา”
1

1

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

ผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐของนักเรียน-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
นายวรวิทย สิทธิเสรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ
สะอาดสวมดวยแรงดันลม”
นายเชษฐา เทศนอก เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ
สะอาดสวมดวยแรงดันลม”
นายจักรภัทร แกววิภา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ
สะอาดสวมดวยแรงดันลม”
นายพรพฤติกร ภูเกสร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ
สะอาดสวมดวยแรงดันลม”
นายโกวิท อินทรสุวรรณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณทําความ
สะอาดสวมดวยแรงดันลม”

0
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6. นายสมพงษศิลป สิงหจันทร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“เครื่อง
ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
7. นายณัฐภัทร สัญาลักษณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“เครื่อง
ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
8. นายฤทธิชัย บัวศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา
ดวยระบบนิวแมติกส”
9. นายเฉลิมชัย คําภานอย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา
ดวยระบบนิวแมติกส”
10. นายประกาสิทธิ์ ศิลาแกว เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“เครื่อง
ประทับตราดวยระบบนิวแมติกส”
11. นายศราวุธ ขุนศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องประทับตรา
ดวยระบบนิวแมติกส”
12. นายสมศักดิ์ เนินทอง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“อุปกรณดัก
แมลงวัน”
13. นายจารุวัฒน ชื่อบุญ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“อุปกรณดัก
แมลงวัน”
14. นายฤทธิชัย สิมารุณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“อุปกรณดัก
แมลงวัน”
15. นายสมาน กุลมาตย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“อุปกรณดัก
แมลงวัน”
16. นายธนาธิป วิบุตร เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“อุปกรณดัก
แมลงวัน”
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17. นายธนวัฒน สุจริตตานันท เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยา
แผนปริ้นต”
18. นายจักพันธ จุลสุคนธ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนป
ริ้นต”
19. นางสาวภานุพร หาญตระกูล เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยา
แผนปริ้นต”
20. นายสหภาพ รื่นอน เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผนป
ริ้นต”
21.นายสวัตติ์ รุงสัมพันธ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องเขยาแผน
ปริ้นต”
22. นายธีรยุทธ สุมประดิษฐ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา”
23. นายสมชาย สวนสุวรรณ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
“อุโมงคลมรอนผลิตไฟฟา”
24. นายศุภชัย เชษฐา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม “อุโมงคลมรอน
ผลิตไฟฟา”
25. นายภาณุวัฒน รัตนหวง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม “อุโมงคลมรอน
ผลิตไฟฟา”
26. นายจรินทร บุญนอม เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอย
น้ํา”
27. นายจักรวิทย ภาระศรี เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอย
น้ํา”
1

1

0

0

0

0

1

1
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28. นายกฤษดา กินซง เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอย
น้ํา”
29. นายจักราวุธ พรมมา เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอย
น้ํา”
30. นายวิทยา นิ่มนอย เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “บานลอย
น้ํา”
31. นายกัณณตพล ศรีหมอก เจาของผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย “
บานลอยน้ํา”
0

0

0

0

0

0

0

0

1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่ง
ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้
ดาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุป

จํานวนตัวบงชี้ตามเปาหมาย
ทัง้ หมด บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ
(34)
(ดีมาก)
8
5
62.5
5
4
80.0
12
9
75.0
1
1
100.0
2
2
100.0
4
4
100.0
2
34

1
26

50.0
76.47
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1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสีย่ ง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําการศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให
ความเห็นชอบดังนี้
ดาน
ความสําเร็จตามเปาหมาย
1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครู - ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนต
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
รอยละ 50
- สวมหมวกกันนอค 100%
1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
- จํานวนนักศึกษากอการทะเลาะวิวาทลดลง 20%
1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
- ดําเนินการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดรายแรง
100%
1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม ประเด็นการใชอุปกรณ - นักเรียนนักศึกษาลดการใชอุปกรณสื่อสารในชั้น
สื่อสารในชั้นเรียน
เรียน 80%
1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
- ปญหาการพนันและมั่วสุมเปน 0
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
♣♣♣♣♣♣♣

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา
สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม
วิสัยทัศน
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนองคกรมุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 : ขยายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 3 : เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
พันธกิจที่ 4 : สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
2. ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากร
แหลงเรียนรู และพัฒนาหลักสูตร
3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
4. ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการ
พัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

- จํานวนผูเรียนที่รับไดตามเปาหมายที่
กําหนด
- ผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของ
สังคม
- ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดาน
วิชาการ
- สถานศึกษาจัดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยใหครบทุก
ประเภท และเปนปจจุบันสามารถคน
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใช
ประโยชนในงานเกี่ยวของได

2 การพัฒนาผูเรียน

- พัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
- ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อสงเสริม
การเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และ
การวิจัย

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

- ผูเรียนเปนคนดีของสังคม
- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
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ดาน
4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทาง วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมและงานวิจัย

เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- พัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริม
- สนับสนุนสงเสริมใหครูและนักเรียน
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และ
นักศึกษาทุกแผนกวิชาจัดทํานวัตกรรม การวิจัย
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 100
%

5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก
ชุมชนและสังคม

- บุคลากรมีสมรรถนะพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตาม พรบ. การอาชีวศึกษา
- ผูเรียนทุกคนมีโอกาสใหบริการทุกภาค
สวนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู
- จัดใหมีการบริการวิชาชีพ และสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และจัดกิจกรรมหรือฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ใหมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมการ
บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความ
ตองการของชุมชน สังคม องคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน

6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการ - พัฒนาระบบ IT เพื่อกระบวนการเรียน
เรียนรู
การสอนและสํานักงาน
- สนับสนุนใหครูใหแหลงการเรียนรู
ภายในและภายนอก เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูจากสถานการณจริง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการ
พัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษา

7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ - สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ
ศึกษา
แบบมุงเนนผลงาน
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบไม
นอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
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การประเมินตามจรรยาบรรมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2548 มากกวา
รอยละ 90

ดาน
8 การสรางเครือขายความรวมมือใน
การจัดการศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ
สถานศึกษา
- สรางภูมิทัศนที่ดีในสถานศึกษาและ
ประหยัดการใชพลังงาน
- สรางเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษาใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
- นักศึกษาไดฝกงานในสถาน
ประกอบการ ที่มีความพรอมดาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ครูฝกที่มี
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดานสงผลให
นักศึกษาไดรับความรู ทักษะและ
ประสบการณเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสราง
ภาวะผูนํา และการจัดการความ
รวมมือบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา

2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการ
ปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
มาตรการปองกันและควบคุม
เปาหมายความสําเร็จ
2.3.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
1. ประชาสัมพันธ, รณรงค
1. นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค
ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน
2. จัดทําปายเตือนความปลอดภัยใน
100%
สถานศึกษา
โรงงานและอาคารเรียน
2. ลดการเสียชีวิตเนื่องจากการ
3. กําหนดมาตรการสวมหมวกกันน็อค
ขับขี่รถจักรยานยนต รอยละ 50
100%
4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง
2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท

1. อบรมหนาเสาธง

1. จํานวนนักศึกษากอเหตุ
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ดาน
2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม

2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการ
มั่วสุม

2. แตงตั้งฝายควบคุมดูแล
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง

ทะเลาะวิวาทลดลง
2. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มี
จิตอาสา เปนคนดีของสังคมและ
อยูรวมกันอยางสงบสุข

มาตรการปองกันและควบคุม
1. อบรมหนาเสาธง
2. แตงตั้งฝายควบคุมดูแล
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง
1. จัดโครงการฝกอบรม
2. จัดโครงการกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ
3. อบรมหนาเสาธง
4. สุมตรวจสารเสพติด
5. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง
6. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป
7. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง
1. อบรมหนาเสาธง
2. กําหนดฝายดูแลควบคุมและติดตาม
3. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง
1. อบรมหนาเสาธง
2. กําหนดฝายดูแลเฝาระวัง
3. สรางเครือขายกับผูปกครองจากระบบ
ครูที่ปรึกษาใหเขมแข็ง

เปาหมายความสําเร็จ
3. จํานวนนักศึกษากอเหตุ
ทะเลาะวิวาทลดลง
4. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มี
จิตอาสา เปนคนดีของสังคมและ
อยูรวมกันอยางสงบสุข
1. ลดปญหายาเสพติดรายแรง
ภายในวิทยาลัยใหเปนศูนย
2. นักศึกษาไดรับการตรวจสาร
เสพติดครบ 100%

1. ลดจํานวนครั้งการใชเครื่องมือ
สื่อสารในชั้นเรียนของผูเรียนรอย
ละ 80
1. ลดปญหาการพนันและมั่วสุมให
เปนศูนย
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)
1. จัดทํากรอบอัตรากําลังเพื่อหาอัตราทดแทน หรือ
เชิญภูมิปญญาทองถิ่น หรือครูจางชั่วคราวมาสอนใน
สาขาวิชา สาขางานที่ขาดแคลน

แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ
แผนการปฎิบัติตามขอเสนอแนะ

- จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปงบประมาณ 2552-2556 โดย
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและมีเปาหมาย
(เปาประสงค) ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้วัด
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. จัดอบรมสัมมนาสรางความรูความเขาใจในการทํา - โครงการพัฒนาบุคลากร
ผลงานวิจัยอยางเปนระบบ
- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา
- โครงการพัฒนาองคกร (OD)
3. ควรนําผลงานครูไปใชประโยชนในชุมชนใหมาก - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน
ขึ้น จนถึงระดับชาติ โดยนําปญหาของชุมชนมาทําวิจัย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกภาค
เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ
ซึ่งมีครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และ
บุคคลภายนอกมีสวนรวม
4. จัดหาครุภัณฑที่ทันสมัย หรือสงครู นักเรียน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานประกอบการ
- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา
- โครงการลงนามความรวมมือ
- โครงการสัมมนาครูฝก
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (ป54)
1.ควรนําสื่อ-งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐไปใชพัฒนา
ชุมชนใหมากยิ่งขึ้น
2.ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออก
กลางคันอยางมีประสิทธิภาพ
3.สนับสนุนครูทําวิจัย ผลงานวิชาการและจัดหา
โอกาสใหครูและบุคลากรไดนําเสนอผลงานตอชุมชน
4.จัดหาครูวิชาชีพ หรือครูประจําใหเพียงพอตอผูเรียน

- โครงการพัฒนาครูผูสอน / และที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา
- โครงการประชุมผูปกครอง
- พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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- จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
- จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรงบประมาณในการสงเสริม สนับสนุนใหมี
การสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติทั้ง
ของครูและผูเรียน
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการ
ออกแบบการเรียนรู เพื่อสรางนวัตกรรมในการพัฒนา
ผูเรียน
2. ควรจัดใหมีแนวทางในการแกปญหาผูเรียนออก
กลางคันอยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่นําปราชญชาวบาน
หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน
4. จัดทําโครงการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูและผูเรียน
5. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนในเรื่องการทํา
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ทั้งภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษาใหมากขึ้นและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีระบบการจัดเก็บที่เปนหมวดหมู
6. จัดระเบียบและความสะอาด ทั้งรอบ ๆ บริเวณ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณและพื้นที่
ฝกงาน เชน ปาย นิเทศ ปายตารางการใชพื้นที่และ
หองเรียน

ตอนที่ 3

- โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
- พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานประกัน
คุณภาพและการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของทาง
วิทยาลัยฯ ใหสามารถนํามาใชไดงานอยางสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- จัดโครงการประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการสงเสริมการอบรมประชุมสัมมนา
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
- จัดสรรงบประมาณในการ สงเสริม สนับสนุน
ใหมีการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติทั้งของครูและผูเรียน
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การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ไดมีความรูเพิ่มขึ้นและรูจัก
พัฒนาตนเอง ครูผูสอนตองทุมเทการสอนเพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น การมอบหมายงาน การสอบเก็บคะแนน
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อใหไดมาซึ่งการตัดสินผลการเรียนและมีผลการเรียนสูงขึ้น 2.00 ขึ้นไป รูปแบบ
การเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจงายในบทเรียนก็เปนสิ่งสําคัญเพื่อใหผูเรียนเขาใจและทําแบบทดสอบที่ครูผูสอน
ออกแบบขึ้นมา วิทยาลัยฯ ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส.
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด เมื่อผูเรียนมีปญหาไมเขาใจในบทเรียน ครูผูสอนตองมีการ
สอนเสริมเปนรายบุคคลเพื่อใหผูเรียนมีเกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น การติดตอกับครูที่ปรึกษาผานผูปกครองใหชวยเหลือดูแล
เรื่องการเรียนการสอน ในกรณีที่นักศึกษาขาดเรียน หรือไมเขาใจในบทเรียน อาจจะตองมีการสอนเสริมเปนการ
เฉพาะกลุมเพื่อที่จะใหผูเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 88.62
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

รอยละ 88.62

ดีมาก

5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 70 – 79.99
ดี
4
รอยละ 60 – 69.99
พอใช
3
รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
ความตะหนัก
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการสงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อให
นักเรียน – นักศึกษา ไดพัฒนาในดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ และไดตะหนักถึงคุณภาพของผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
จากกลุมสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัย ฯ ไดติดตามการฝกงานของนักเรียน-นักศึกษาโดยมีครูที่ปรึกษาไดติดตาม
และนิเทศ
นักเรียน-นักศึกษา ระหวางการฝกงานเพื่อพัฒนาในการทํางานตอไปโดยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม
ของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการที่มีคุณภาพ 3 ดานของผูเรียน เพื่อนําผลที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงคุณภาพผูเรียนไดดียิ่งขึ้นตอไป
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในเกณฑ 3.51-5.00 คิดเปนรอย
ละ 100
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑการตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดีมาก
5
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดี
4
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
พอใช
3
รอยละ 100
ดีมาก
5
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุง
2
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
และมีผลตาม (1)
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตะหนัก
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีไดรับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การจัด
สอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับ นักศึกษา นศ. ปวช.3 ละ ปวส.2
วิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละสาขา
ประจําป 2556 เพื่อดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามคูมือแนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อใหทุกสถานศึกษาในสังกัดไดปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยใชเกณฑปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก
สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 95.99
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

รอยละ 95.99

ดีมาก

5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 70 – 79.99
ดี
4
รอยละ 60 – 69.99
พอใช
3
รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตะหนัก
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติการประจําป การจัดการประชุมเพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรทุก
คน ทุกฝายไดรับทราบละรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนในการทํางานใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑที่ตองการ ซึ่งผลจากการประชุมวิทยาลัยฯ มีโครงการ /
กิจกรรม เกิดขึ้น เชน โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบ (V-NET) โครงการทดลองทดสอบ PRE V-NET และได
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ความพยายาม
1. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนกวิชาและผูเกี่ยวของทุกสาขาวิชา / สาขางาน
2. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการทบทวนและติวขอสอบของแตละรายวิชาที่ตองทําการทดสอบใหผูเรียนได
ทบทวนและศึกษาคนควาในชวงเวลาที่วางหรือวันหยุด
3. วิทยาลัยฯ เปนสถานสอบ V-NET และไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ สทศ. กําหนด
4. สมศ. ประกาศเกณฑผา นการทดสอบ V-NET ของระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชคา MEAN-SD
ทุกสมรรถนะเปนเกณฑ
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ
29.9
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

รอยละ 29.9

ตองปรับปรุง
เรงดวน

1

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 65 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 55 - 64.99
ดี
4
รอยละ 45 – 54.99
พอใช
3
รอยละ 35 – 44.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดการประชุมเพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากร
ทุกคน ทุกฝายไดรับทราบและรวมกันคิดและระดมสมองในการกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาความรูและทักษะ
ที่จําเปนในการทํางานใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่ตองการ ซึ่งผลจากการประชุมวิทยาลัยฯ มีโครงการ/
กิจกรรมเกิดขึ้น เชน โครงการเตรียมความพรอมทดสอบ(V-NET) โครงการทดลองสอบ Pre V-NET และดําเนินงาน
ตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA
ความพยายาม
1. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนกวิชาและผูเกี่ยวของทุกสาขาวิชา/สาขางาน
2. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการทบทวนและติวขอสอบของแตละรายวิชาที่ตองการทําการทดสอบให
ผูเรียนไดทบทวนและศึกษาคนควาในชวงเวลาที่วางหรือวันหยุด
3. วิทยาลัยฯ เปนสนามสอบ V-NET และไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ สมศ.กําหนด
4. สมศ.ประกาศเกณฑผานการทดสอบ V-NET ของระดับ ปวช.และปวส. โดยใชคา MEAN-SD
ทุกสมรรถนะเปนเกณฑ
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 44.41
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

รอยละ 44.41

ตองปรับปรุง

2

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 65 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 55 - 64.99
ดี
4
รอยละ 45 – 54.99
พอใช
3
รอยละ 35 – 44.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 35 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
- ยกเวนการประเมิน -

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได

เงื่อนไข
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ดีมาก
5
ดี
4
พอใช
3
ตองปรับปรุง
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีระบบการเก็บขอมูลนักเรียนนักศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเก็บขอมูล
ตั้งแตแรกเขา และไดมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร แตก็นับเปนเรื่อง
ยากที่จะดูแลและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากปจจุบันมีสิ่งเราที่กระตุนใหเกิดการออกกลางคัน เชน เกมส สถานบันเทิง
เปนตน ระบบครูที่ปรึกษามีบทบาทอยางมากในการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ประสานงานกับผูปกครองในดานการ
เรียน ตลอดจนรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติอันพึงประสงค และสามารถเรียนจนสําเร็จ
หลักสูตรได
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดเนนใหมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
ชุมชน ผูปกครอง ครูและผูเรียน เชน การจัดประชุมผูปกครองแตละภาคเรียน
การจัดระบบครูที่ปรึกษา การ
ฝกอบรมความรูเรื่องตาง ๆ ใหกับผูเรียน เชน เรื่องการปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน อบรมความรูเรื่องยาเสพติด
จัดใหมีการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจําป เพื่อนําไปสูการแกปญหา อบรมคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ
สวนแผนกวิชาชีพก็มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนที่อยูในสังกัดของแผนกวิชาเกิดความรูความเขาใจในการ
เรียนเชน กิจกรรมพี่สอนนอง กิจกรรมอาชีวะบริการที่เปรียบเสมือนการเรียนรูจากประสบการณจริง กิจกรรมสอน
ซอมเสริมตาง ๆ เปนตน
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 69.48
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑการตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 70 - 79.99
ดี
4
รอยละ 69.48
พอใช
3
รอยละ 60 – 69.99
พอใช
3
รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการ วางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการไดงานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนหรือศึกษาตอภายใน 1 ป ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา
โดยการสงไปรษณียบัตร โทรศัพทติดตอ เดินทางไปสอบถามจากผูปกครองโดยตรง และจากการติดตามเก็บขอมูล
ของผูที่สําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา และศึกษาตอภายใน ป 2555
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอภายใน 1 ป ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 91.29
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑการตัดสิน
ผลประเมิน
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
5
รอยละ 70 - 79.99
ดี
4
รอยละ 91.29
ดีมาก
5
รอยละ 60 – 69.99
พอใช
3
รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุง
2
ต่ํากวารอยละ 50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการ วางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการไดงานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนหรือศึกษาตอภายใน1 ป ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคีและงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของ
ผูสําเร็จการศึกษา และผูรับริการ ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ โดยจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
ใหเจาของสถานประกอบการหรือหัวหนางานเปนผูประเมิน จากการติดตามเก็บขอมูล ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ป 2555
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหสถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในเกณฑ 3.515.00 คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลประเมิน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ
มีผลตาม (5)

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
คะแนนที่ได
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดีมาก
5
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดี
4
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
พอใช
3
5
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุง
2
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
และมีผลตาม (1)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ -ดีมาก 80 ขึ้นไป
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
-ดี 70-79.99
-พอใช 60-69.99
-ตองปรับปรุง 50-59.99
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)
ประกอบการหนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ -ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
คุณภาพของผูเรียน
-พอใช ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
3. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
-ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
-ดี 70-79.99
-พอใช 60 - 69.99
-ตองปรับปรุง 50-59.99
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก -ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
-ดี 55-64.99
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
-พอใช 45-54.99
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
-ตองปรับปรุง 35-44.99
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35
5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก -ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน
-ดี 55-64.99
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนน -พอใช 45-54.99
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
-ตองปรับปรุง 35-44.99
ภาษาอังกฤษ
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 35
6. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
-ดีมาก 80 ขึ้นไป
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
-ดี 70-79.99
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
-พอใช 60-69.99
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน -ตองปรับปรุง 50-59.99
การอาชีวศึกษารับรอง
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา

-ดีมาก 80 ขึ้นไป
-ดี 70-79.99
-พอใช 60-69.99
-ตองปรับปรุง 50-59.99
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รอยละ 88.62

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)

ดีมาก (5)

รอยละ 95.99

ดีมาก (5)

29.9

ตองปรับปรุง
เรงดวน (1)

44.41

ตองปรับปรุง (2)

- ยกเวนการประเมิน -

-

รอยละ 69.48

พอใช (3)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา -ดีมาก 80 ขึ้นไป
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ -ดี 70-79.99
ภายใน 1 ป
-พอใช 60-69.99
-ตองปรับปรุง 50-59.99
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)
ประกอบการ หนวยงาน หรือ
-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
สถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
-พอใช ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

91.29

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)

ดีมาก (5)

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1.4, 1.5, 1.7

3.88
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบ หรือประชาคมชาเซียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ ของ
สถานประกอบการหรืประชาคมอาเซียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. จัดทําแบบสํารวจความตองการในการพัฒนาหลัดสูตรสมรรถนะรายวิชา
2. จัดทํา
MOU รวมกับสถานประกอบการ
3. สรุปแผนการสอนทุกสาขาวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1)
2)
3)
4)
5)

สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษามีการมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป
ไปใช อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

การปฏิบัติ
()




รอยละ 10
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ผลประเมิน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
(3) และ (4)

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

ดี

เกณฑการตัดสิน
คะแนนที่ได
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดีมาก
5
(2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดี
4
(2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
พอใช
3
4
(2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับครูในการปฏิบัติหนาที่การสอนของเองใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใหความรูเกี่ยวกับการจักการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข โดยวิทยาลัย ฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนตางๆ การ
สงครูไปอบรมและการจัดอบรมภายในสถานศึกษา เชน การอบรมการทําแผนการเรียนการสอนและไดมีนโยบายใหครู
ทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนและแบบมุงเนนสมรรถนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
รายวิชา เสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้นบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีการประเมินครูผูสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ตามลําดับชั้นการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนแบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมการใชสื่อการ
สอน การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการ
สอน การประเมินคุณภาพ การสอนของผูสอน ผละนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาว รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาว รอยละ 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีจํานวนครูที่ดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาว รอยละ 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด

ระดับ การปฏิบัติ
คะแนน
()

5



ผลประเมิน

ดีมาก

4

ดี

3

พอใช
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ระดับ การปฏิบัติ
คะแนน
()

ประเด็นการพิจารณา
4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และมีจํานวนครูที่ดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาว รอยละ 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ผลประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1) และ
มีผลตาม (5)

ดีมาก

5

รอยละ 86.27

ผลประเมิน

2

ตองปรับปรุง

1

ตองปรับปรุง
เรงดวน

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
ดีมาก
5
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
ดี
4
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
พอใช
3
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
ตองปรับปรุง
2
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการใหคารูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และใหครู
บันทกหลังการสอนใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แก
ผูเรียนมากที่สุด
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ กําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการใหคารูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอน ทํา
การนิเทศดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกคนและใหครูผูสอนจัดทําบันทึกหลังการสอนของรายวิชาที่
สอน ใหครูผูสอนทุกคนนําผลจากการสอนดานเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนไปจัดทําวิจัยและนําเสนอผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ดานระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาแกผูเรียนสูงสุด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชา
ที่สอน
2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการ
สอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

การปฏิบัติ
()






5
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ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและปาระเมินผล และนําผลจากการวัดและ
ประเมินผล ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ กําหนดใหผูสอนทําการวัดและประเมินผลผูเรียนในทุกรายวิชาที่สอนตามตารางสอนที่
ไดรับมอบหมายโดยครูผูสอนจัดสงโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชาที่สอนซึ่งไดระบุวิธีการจัดและ
ประเมินผลซึ่งครูผูสอนไดแจงหลักเกณฑวิธีวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน และให
ครูผูสอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนการสอนและใหครูผูสอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู โดยการใชวีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อีกทั้งใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และ
ครูผูสอนทุกคนไดนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอันพึงประสงค
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

การปฏิบัติ
()





5

44

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุน สงเสริมใหมีการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนด
รายวิชาใหม หรือปรับปรุงวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
ความพยายาม
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติตามแผนประจําป เพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
- มีการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษากอนฝกงานในสถานประกอบการ
- มีการติดตามนิเทศ นักเรียน นักศึกษาที่ฝกงานตามสถานประกอบการ
- มีการปจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝกงานเพื่อสรุปแนวทางและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติครั้งตอไปใหดีขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน
2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเ รียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()





5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น(1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

เกณฑการตัดสิน

-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช ปฎิบัติ (1) - (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ -ดีมาก ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)
จัดการเรียนรูรายวิชา
-ดี ปฎิบัติ (1) และมีผล (4)
-พอใช ปฎิบัติ (1) และมีผล (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) และมีผล (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ -ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
สอนรายวิชา
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบตั ิ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ 1 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน -ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
รายวิชา
-พอใช ปฎิบตั ิ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ 1 ขอ
5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบตั ิ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ปฎิบัติ (1)- (4)

ปฎิบัติ (1)และมีผล (5)

ผลการประเมิน

ดี (4)

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้

4.80
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดตระหนักถึงการที่จะกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
เพื่อที่จะใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง รวมถึงการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ความพยายาม
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานรวมถึงนโยบายในการ
พัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมเพื่ออนุมัติหลักสูตรตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทองถิ่นอยางนอยปละ1ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3) สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

คะแนนทีไ่ ด

ดีมาก

5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น(1)
ตองปรับปรุงเรงดวน

การปฏิบัติ
()



เฉลี่ย 4.51

5

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่สรางปริมาณและคุณภาพ โดยการทําแผนยุทธศาสตรบริหารจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมตางๆ ไวในแผนใหครบตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สอศ. และ สมศ. ทั้งยังครอบคลุมตามสายการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ฝาย อยางชัดเจนเพื่อถือ
ปฏิบัติรวมกัน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสว นรวมของ
ครูและบุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสว นรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจําป
4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฎิบัติการประจําป

ผลประเมิน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()






เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดีมาก
5
(4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดี
4
และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
พอใช
3
(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนด อัตลักษณ สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม เอกลักษณ จิตอาสา
บริการชุมชน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มุงเนนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนไปตามอัตลักษณ สรางผูนําทางเทคโนโลยี
สรางคนดีสูสังคม โดยกําหนดแผนการสอน โครงการ กิจกรรม ในการบริการชุมชน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผลประเมิน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()






เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
(3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดี
4
(3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
พอใช
3
และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทุกฝาย มีการบังคับบัญชาบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีอํานาจหนาที่บริหารกิจการ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย มีการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสถานศึกษา จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อฯ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศ วัดและประเมินผล และมีการวางแผนบริหารงานบุคคล มีการนําความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวน
เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมผูปกครอง สถานประกอบการ คณะกรรมการตาง ๆ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคเรียน จัดโครงการสัมมนาครูฝกในสถานประกอบการ การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน ชุมชน อบต. จังหวัด อศจ. เปนตน นอกจากนี้ยังพัฒนา
การศึกษา พัฒนาบริหารจัดการบุคลากร พรอมทั้งแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()

2 ครั้ง
1 ครั้ง

เฉลี่ย 4.37
5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งไดแบงออกเปน 2 ดานคือ ดานระบบเครือขาย เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ วิทยาลัยไดมีการพัฒนา
ปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณและระบบเครือขายของวิทยาลัย เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางสม่ําเสมอ ผานสาย
นําสัญญาณ และไรสายครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาลัยฯ อีกดานคือการพัฒนาขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อใชในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการจัดทําเว็บไซตวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐาน และ
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เชนขอมูลดานเศรษฐกิจ
สังคม ของจังหวัด ดานสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ขอมูลนักเรียน -นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ครุภณ
ั ฑ
อาคารสถานที่ ซึ่งอยูในหมวดขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ ขอมูลตารางเรียน ตารางสอน แผนการเรียน การตรวจสอบ
ผลการเรียน เปนตน สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่วิทยาลัยฯ ไดนํามาใชในการดําเนินงานของวิทยาลัย
ประกอบไปดวย ระบบ ศธ.02 (STD2011) เปนระบบการจัดการขอมูลนักเรียนนักศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ไดนํามาใชใน
งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหา งาน ระบบ
Express Accounting ในการจัดการดานการเงิน และบัญชี ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
GFMIS ระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2007) ซึ่งมีระบบยอย ๆ ที่
วิทยาลัยเลือกใชเพื่อชวยในการดําเนินงานของวิทยาลัยคือ ระบบงานบุคลากร ( RPMS2007) ระบบบริหารจัดการ
นักเรียนนักศึกษา (RSMS2007) และระบบงานสารบรรณ ( RSLB2007) ซึ่งระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
(RMS2007) นี้ไดนําเขาขอมูลจากระบบ ศธ. 02 (STD2011) สามารถเขาถึงขอมูลไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งใน
ทุกพื้นที่ในวิทยาลัยฯ มีการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตทั้งผานสายนําสัญญาณและไรสาย ครอบคลุมพื้นที่ของ
วิทยาลัยฯ สะดวกตอการเขาถึงขอมูล วิทยาลัยไดมีการจัดทํา นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดาน
สารสนเทศ แผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และเพื่อเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัย
ดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯจึงมีการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ทุกปการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยเพื่อเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานตาง ๆ และประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร
และคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม เว็บไซตของวิทยาลัยฯได
ทําการเชื่อมโยงขอมูลเขากับเว็บไซตของ จังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th ขอมูล ดานสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ ไดนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ
อยูในหมวด ขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ไดนําเสนอไวในสวน
ของขอมูลการศึกษา
1
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน
และเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
3) สถานศึกษาดําเนินการให ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ
4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเ รียน
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()




เฉลี่ย 3.88
5

เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดีมาก
5
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุง
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
ความตระหนัก
วิทยาลัย ฯ กําหนดนโยบายแผนพัฒนาและโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนและทราบดีวาทุกคนมีพฤติกรรมแตกตางกัน อันเนื่องมาจากสภาพสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองดวยการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงจึงกระทําอยาง
รอบคอบ โดยไดจัดทําโครงการรณรงคและจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่กระทําผิด
2. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม
4. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5
ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ
4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

ผลประเมิน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2)
(3) (4) และ (5)

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

การปฏิบัติ
()






เกณฑการตัดสิน
เงื่อนไข
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดีมาก
5
(3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
ดี
4
(3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)
พอใช
3
และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตองปรับปรุง
2
และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดระบบดูแลผูเรียนโดยเริ่มตั้งแตมีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา และมี
การระบุในแผนงานประจําป มี ระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน เชนโครงการประชุมผูปกครอง
สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
1. แตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. โครงการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ควบคุมดูแล สงเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ประวัติ ขอมูลการเรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา
4. สงเสริมประสานงานครูที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและ
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการชวยแกปญหาใหกับผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2) สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3) สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย รอยละ 10
ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5) สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

การปฏิบัติ
()

1 ครั้ง/
สัปดาห




5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบาย ในการพัฒนาภูมิทัศน ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ทางดานอาคารเรียน รวมถึงถนนภายในวิทยาลัยฯ และหอประชุม
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ จัดหาวัสดุอุปกรณมาสนับสนุนดานตางๆ เชน การหาตนไมมาปลูก
สนับสนุนเจาหนาที่ภารโรงใหดูแลตนไม อาคารสถานที่และใหกําลังใจ ในการทํางานของเพื่อนรวมงานทุกคน และยัง
ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน – นักศึกษาทุกคนรักความสะอาด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพ แวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5) สถานศึกษามีการนําผลการปรับปรุง การบริหารจัดการ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดี

4

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1





4

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดวางแผนจัดทําโครงการพัฒนาและซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณเพื่อใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน จัดทําแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาและซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณโดยการจัดสรร
งบประมาณใหทุกสาขาไดอยางเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการและไดนําผลการประเมินจากแบบสอบถามความ
เหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณมาพิจารณาในการจัดแผนปฏิบัติการประจําปตอไปตามความเหมาะสม
กับสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น




เฉลี่ย 4.16

5
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1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการ หรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่น องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สงเสริม และสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการเขารวมฝกอบรม สัมมนา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ และดานอื่น ๆ
สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น การศึกษาดูงาน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การยกยองเชิด
ชูเกียรติ การพัฒนาตนเพื่อใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัย
หรืองานสรางสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลีย่ น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 5
4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
ยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอย
กวารอยละ 5
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)
ผลประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

คะแนนทีไ่ ด

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ขอ
ดีมาก
ขอ
ดี
ขอ
พอใช
ขอ
ตองปรับปรุง
ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน

การปฏิบัติ
()
รอยละ
100
16.45
11.39
100
7.5
5
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดดําเนินการ
บริหารการเงินและงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาทั้งเงินในงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ซึ่งประกอบดวยคาใชจายวัสดุ อุปกรณและสื่อสําหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิด
เปน ทําเปนจนเกิดทักษะชํานาญในวิชาชีพ สวนในการบริหารวิชาการและวิชาชีพนั้น วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการใน
การเรียนการสอนโดยจัดหาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เปนตน ไดมีการสรางระบบเครือขายเพื่อความ
สะดวกในการสืบคนขอมูลทาง Internet การสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนไดมีการจัดทําดําเนินการจัดประกวด
แสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ตลอดจนการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมปลูกจิตสํานึกโดยเสริมสรางความ
เปนพลเมืองและพลโลก ไดแก โครงการคุณธรรมนําความรู
ความพยายาม
ในการบริหารการเงินและงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดแยกตามประเภท
ของเงินและโครงการในสมุดทะเบียนคุมคาใชจายตามแผนงาน งานโครงการ
ในการบริหารเงินนอกงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดของคาใชจายในสมุด
ทะเบียนรายไดนอกงบประมาณ (เงินบํารุงการศึกษา) และบัญชียอยเงินรับฝากและเงินประกันประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป (เงินอุดหนุนคาใชจายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ
10 ของงบดําเนินการ
2) สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไม
นอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
3) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4) สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
5) สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

การปฏิบัติ
()




4
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ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดี

4

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย ทัง้ ใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ
ความตระหนัก
วิทยาลัย ฯ มีความตระหนักใหความสําคัญในการดําเนินการจัดทําแผนงานระดมทรัพยากร ในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งภายในและตางประเทศ จัดใหเชิญผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชความรูพัฒนา
ผูเรียน และมีแผนจัดความรวมมือกับสถานประกอบการชุมชน
ความพยายาม
วิทยาลัย
ฯ ไดจัดใหมีโครงการจัดระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย มีการสง
ผูเรียนเขารวมศึกษาดูงาน และฝกประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานที่เปดสอน
3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มีสวน
รวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 รายการ
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการ
ปรับปรุง
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดี

4

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น


รอยละ 10
60 แหง
5 รายการ

4

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

2. ระดับคุณาพในการจัดทําแผนการ
จัดการสถานศึกษา

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบขอมูล
ผูเรียน

เกณฑการตัดสิน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช ปฎิบัติ (1) - (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
-ดีมาก ปฎิบัติ (1) - (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช ปฎิบัติ (1) - (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ (1) - (5)

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ (1) - (5)

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติ โรงฝกงาน ศูนย
วิทยบริการ
9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร

-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
บุคลากรทางการศึกษา
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน -ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
และงบประมาณ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร -ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย -ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฎิบัติ 4 ขอ

ดี (4)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 4 ขอ

ดี (4)

ปฎิบัติ 4 ขอ

ดี (4)
4.75
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มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบายมอบหมายใหงานและสาขางาน จัดทําโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน องคกร หรือหนวยงานภายนอกตลอดจน สถานศึกษา อื่นๆ เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนผูบริหาร ครู เจาหนาที่ไดใชความรูทางดานวิชาชีพใหเปนประโยชนตอสังคม
โดย ประชุม
เตรียมการทําความเขาใจกับ ทุกฝาย ให ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา มีสวนรวมในการ ลงพื้นที่ใหบริการกับ
สถานศึกษา ชุมชน หนวยงานภายนอก และมีการสรุปผลรายงานโครงการดังกลาวตอผูบริหาร และนําผลไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานในครั้งตอไป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix It Center) โครงการอาชีวะรวมดวยชวย
ประชาชนในเทศกาลปใหมและสงกรานต โครงการสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพในสถานศึกษา, ในชุมชน, และใน
หนวยงาน โครงการออกบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการอาชีวะบริการ เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2) สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม
โครงการ กิจกรรม
4) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1


4โครงการ
รอยละ
100
รอยละ 90
เฉลี่ย 4.51
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

เกณฑการตัดสิน
-ดีมาก ปฎิบัติ 5 ขอ
-ดี ปฎิบัติ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบตั ิ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ 1 ขอ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 4.1
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ -

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)
5
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตลอดจนมีการเผยแพร

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเ รียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนระดับ ปวช.3 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ 3
คนตอ 1 ชิ้น และระดับ ปวส.2 2 คนตอ 1 ชิ้น จัดโครงการ / โครงงานวิชาชีพประกวดเผยแพรผลงานผูเรียน และ
สงเสริมการเขาประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด / ระดับภาค / ระดับประเทศ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
1. สาขาวิชาดําเนินการใหผูเรียนจัดทําโครงการ / โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมตามเกณฑ
ที่กําหนด
2. งานวิจัย จัดทําโครงการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
3. งานวิจัย จัดทําบัญชีสรุปชิ้นงาน โครงการ นวัตกรรม
4. งานศูนยขอมูลสารสนเทศเผยแพรผลงานโครงการ / โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
ผานสื่อตางๆ
5. สงผลงานเขารวมประกวดในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน
: 1 ชิ้น และระดับปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4) สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

การปฏิบัติ
()


รอยละ
63.40
รอยละ 56
รอยละ
56.91
5
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ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจยั ครู
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
อยางนอยปละ 1 ชิ้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
1. งานวิจัยสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยโดยประสานงาน
กับทุกแผนก ทุกสาขาวิชา
2. งานวิจัยจั
ดทําแบบสรุปผลงาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4) สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5) สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย งานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ใน
ระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น



รอยละ
100
รอยละ
51.22
รอยละ
6.10
5

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1

68

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
หรืองานวิจัย ของผูเรียน
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1
ขอ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
หรืองานวิจัยของครู
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1
ขอ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบัติ 5 ขอ

ดีมาก (5)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
5
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้
5.1, 5.2
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ -
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะ
ธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนโครงการตาง ๆ ของงานกิจกรรมและบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
ของวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงานของงานกิจกรรม เชน โครงการวันแมแหงชาติ โครงการวันพอแหงชาติ โครงการ
เลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพฯ โครงการไหวครู โครงการแหเทียนพรรษา เปนตน
ความพยายาม
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ไดปฏิบัติโครงการตาง ๆ ตามที่ไดบรรจุลงในแผนปฏิบัติงานประจําป
ของวิทยาลัยฯ โดยทุกโครงการครอบคลุมถึงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระบบการทํางานเปนขั้นตอน คือ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนและมอบหมายหนาที่
3. ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลและประเมินผล
6. รายงานผลเสนอผูบริหาร
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม
2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 5 โครงการ กิจกรรม
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
ในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00

รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

6 กิจกรรม
รอยละ 95
รอยละ
100



เฉลี่ย 4.42
5

5
4
3
2
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มี นโยบาย ใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน มีการดําเนินการ ตามแผน มีการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล มีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนงานการทํางานครั้งตอไป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม โดยสอดแทรกกิจกรรมในวันตาง ๆ
ใหเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไปในตัว เชน ปลอยปลาในวันพอ, วันแมแหงชาติ กิจกรรม
ปลูกตนไมในวันสําคัญ ๆ ตาง ๆ การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5
โครงการ กิจกรรม
2) สถานศึกษาดําเนินการใหผเู รียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูก
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

5 กิจกรรม
รอยละ 95
รอยละ 95

เฉลี่ย 4.60
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนโครงการตาง ๆ เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานกีฬาและนันทนาการใหกับผูเรียน
โดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีการนําเสนอโครงการและกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จึงไดจัดใหมีโครงการกีฬาสีในทุก ๆ ปการศึกษา มีอุปกรณการกีฬาใหสามารถยืมไปเลน
ในชวงเวลาวางเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โครงการแขงขันอาชีวเกมส โครงการประกวดรองเพลง
โครงการ To Be Number One โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง และมีการจัดทําสนามกีฬาประเภทตาง ๆ
รองรับกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการดวย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2) สถานศึกษาดําเนินการใหผเู รียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน
การกีฬาและนันทนาการ
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดย
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษา ในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

การปฏิบัติ
()
7 กิจกรรม
รอยละ 90
รอยละ
100

เฉลี่ย 4.71
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการ กําหนดนโยบายปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหกับ
นักเรียนนักศึกษา มีการสรางความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหแกครูและบุคลากร โดยเริ่มจาก
การวางนโยบายในการจัดการเรียนรูจากแผนการเรียนรูรายวิชาใหบูรณาการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพราะสามารถ
นําไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันได
ความพยายาม
จากนโยบายดังกลาวในทุก ๆ ภาคเรียน มีการอบรมตอนเขาแถวในตอนเชาใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดบอรดใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีการจัดทําแผนการ
เรียนรูโดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ วิชา และมีการประเมินผลความพึงพอใจในรายวิชานั้น ๆ ดวย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การปฏิบัติ
()

ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการใหความรูแ ละสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
รวมจํานวนประเด็นที่สถานศึกษาปฏิบัติ (ขอ)

ผลประเมิน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

5
4
3
2
1

4 กิจกรรม
รอยละ 90
รอยละ 80

เฉลี่ย 4.40
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ขอ
ดีมาก
5
ขอ
ดี
4
ขอ
พอใช
3
ขอ
ตองปรับปรุง
2
ขอ ตองปรับปรุงเรงดวน
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน

ผลการประเมิน

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก -ดีมาก ปฎิบตั ิ 5 ขอ
ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการกีฬาและนันทนาการ

4.

ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-ดี ปฎิบตั ิ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบตั ิ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบตั ิ 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบตั ิ 5 ขอ
-ดี ปฎิบตั ิ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบตั ิ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบตั ิ 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบตั ิ 5 ขอ
-ดี ปฎิบตั ิ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบตั ิ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบตั ิ 1 ขอ
-ดีมาก ปฎิบตั ิ 5 ขอ
-ดี ปฎิบตั ิ 4 ขอ
-พอใช ปฎิบัติ 3 ขอ
-ตองปรับปรุง ปฎิบตั ิ 2 ขอ
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบตั ิ 1 ขอ

ปฎิบตั ิ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบตั ิ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบตั ิ 5 ขอ

ดีมาก (5)

ปฎิบตั ิ 5 ขอ

ดีมาก (5)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ทุกตัวบงชี้
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

5
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ
นําผลการประเมินการใชในการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดานประกันคุณภาพ โดยการนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาจัดทํา แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีการ
ประชุมชี้แจง นโยบายดังกลาว รวมทั้งแตงตั้งคําสั่งมอบหมายหนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
เพื่อใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมเพื่อใหความรูดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การติดปาย ประชาสัมพันธอัตลักษณ เอกลักษณ และปรัชญาของวิทยาลัยฯ ในบริเวณตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธความรูงานประกันคุณภาพผานทาง Web site จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภาย ใน-ภายนอก
แจกจายใหกับบุคลากรและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ มีการประชาสัมพันธใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมหนาเสาธง และเนนย้ําเรื่องการประกันคุณภาพทุกครั้งที่มี
การประชุมของวิทยาลัยฯ ประชุมผูปกครองในแตละภาคเรียน ตลอดจนมีโครงการ อบรมใหความรู ดานการประกัน
คุณภาพแกนักเรียน นักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รวมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานดวย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคชน
2) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5) สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

การปฏิบัติ
()
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ผลประเมิน

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

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดีมาก

5

เงื่อนไข

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

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

ดีมาก

คาคะแนน
5

ดี

4

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ตองปรับปรุงเรงดวน

3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนแผนแมบท ( 5 ป) เปนแผนระยะ
ยาว จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปทุกปการศึกษาที่สอดคลองกับแผนระยะ
ยาวดังกลาว เพื่อเปนการวางแผนในการดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําผลจากการประเมินภายในโดยตนสังกัด และประเมินภายนอก รวมถึง
รายงานการประเมินคุณภาพภายในในแตละปการศึกษามาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
ออกมาเปนโครงการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแตละ
โครงการ และนําผลการดําเนินงานแตละโครงการมาใชเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไปใหดีขึ้น ตลอดจน
มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา เพื่อนําผลการประเมิน
ตนเองมาปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายมากที่สุด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1-1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1-3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1-5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1-6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
รวม

ผลประเมิน

26 ตัวบงชี้

5
5
4
9
1
2
4
1
26

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได

ดี

4

จํานวนตัวบงชี้ตามระดับคะแนน
4
3
2
1
1
1
3
4
1
1

เงื่อนไข

1
1
1

หมายเหตุ
ยกเวน 1.6

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยู
ในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุงเรงดวน
24 – 33 ตัวบงชี้

ดีมาก

18 – 23 ตัวบงชี้

พอใช

12 – 17 ตัวบงชี้

ตองปรับปรุง

ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้

ตองปรับปรุงเรงดวน

ดี

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพใน

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

เกณฑการตัดสิน
-ดีมาก ปฎิบัติ (1)- (5)
-ดี ปฎิบัติ (1) - (4)
-พอใช ปฎิบัติ (1) - (3)
-ตองปรับปรุง ปฎิบัติ (1) - (2)
-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฎิบัติ (1)
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
-ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ไดที่อยูใน
เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
-ดี 24-33 ตัวบงชี้
-พอใช 18-23 ตัวบงชี้
-ตองปรับปรุง 12-17 ตัวบงชี้
-ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 ตัวบงชี้

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฎิบัติ (1) - (5)

ดีมาก (5)

26 ตช.

ดี (4)

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ใหคําแนะนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้
7.1, 7.2
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้

4.50
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ย
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

ผลรวมคาคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.88
4.80
4.75
5.00
5.00
5.00
4.50
4.70

 ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
♣♣♣♣♣♣♣
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 สรุปไดดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่
1 ตัวบงชี้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.4, 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ 5.1, 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ 7.1
4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.5
4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.4

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาและครูไดมีการนําผลงานของตนเองสงเขาประกวดใน
ระดับตาง ๆ หรือนําไปใชประโยชนไดในหลายๆ ภาคสวน
4.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่นําปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียนใหมากขึ้น
4.2.3 ควรสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น

4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการรวมกันจัดระบบดูแลผูเรียน
4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐและครุภัณฑทางการศึกษา

