รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปี การศึกษา 2559
(Self-Assessment Report: SAR)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
Chaopraya Commercial Technological College
คํารับรองการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report)
ปี การศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
หนังสื อรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประจําปี การศึกษา 2559 ของวิทยาลัยฯ ได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณาชนทัว่ ไป
ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการบริ หารสถานศึกษา
(ดร.ชลอ กมลพันธ์)
ผู้อนุมัติผลรายงาน
ลงชื่อ......................................................ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(นางสาวนงลัษณ์ ปี ตะวรรณ)
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา

ก

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วน
หนึ่งของการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา พร้อมนําเอานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็ นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559 เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 4 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมี
คณะกรรมการดําเนิ นงานจัดทํารายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ แบบมีส่วนร่ วม ภายใต้กระบวนการ
ดําเนิ นงานแบบ PDCA พร้อมทั้งมีการนําเสนอผลการประเมินตนเองดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบและเผยแพร่ ใ ห้ ส าธารณชนรั บ ทราบตามเจตนารมย์ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฉบับดังกล่าวต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
20 มิถุนายน 2560

ข

สารบัญ

คํารับรองรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2. ข้อมูลปั จจุบนั ของสถานศึกษา
3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
1. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
2. สรุ ปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา
ภาคผนวก
คําสัง่ คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาลัย

ค

หน้ า
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3
3
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10
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17
17
26
61
81
87
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1. บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ตัวบ่ งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลีย่
มาตรฐานที่
1
5
3
8
4.00
2
4
5
5
5
4
5
28
4.66
3
4
4
3
5
16
4.00
4
4
4
4.00
56
4.14
รวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่ งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน 6
ตังบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน 5
ตังบ่งชี้
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
จํานวน 2
ตังบ่งชี้
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุ ง”
จํานวน 0
ตังบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน”
จํานวน 0
ตังบ่งชี้
1.2 จุดเด่ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา มีการพัฒนาทุกฝ่ ายอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หาร
สามารถสื่ อสารแนวทางการพัฒนา แนวทางการดําเนิ นการโครงการ/กิ จกรรมที่ สําคัญทําให้
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นงานต่างๆให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ภายใต้การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม โดยน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการดําเนิ นงานภายใน
สถานศึกษา
1.3 จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ลดจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาออกกลางคันและศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน
และหาแนวทางการแก้ปัญหา
2. ควรศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อเพิม่ ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับแรกเข้า
3. ส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น

2

4. พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ขอ้ มูลความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชน
5. บุคลากรผูร้ ับผิดชอบงานต่างๆ ของสถานศึกษา ควรศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสิ น
เกณฑ์การตัดสิ นของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อดําเนินงานให้ได้ผลการประเมินในระดับที่ดีข้ ึน
6. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพ
ประจําปี และเขียนแผนพัฒนาในปี ต่อไป
1.4 ข้ อเสนอแนะหรื อแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ งและประเมินผลตามสภาพจริ งเช่น เพิ่มกิจกรรมการบริ การวิชาชีพ และจิตอาสา
2. พัฒนาระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความพร้อมในการปฏิบตั ิตนเพื่อให้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมากขึ้น
3. เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.5 ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯในอนาคต
1. จัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบทวิภาคี
2. สร้างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษา
3. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเข้าสู่ มาตรฐานวิชาชีพ

ปัจจุบนั

4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั้งระดับฝ่ าย แผนกวิชา และงานให้มีประสิ ทธิภาพ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ น ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็ น
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2. สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา

2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
ชื่ อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ทีต่ ้งั เลขที่ 34 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 – 2158158 , 02 – 2156235 โทรสาร 02 – 6139019
Website www.cpy.ac.th
E – mail info@cpy.ac.th
สั งกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม
1. สภาพสังคมของชุมชน
ก) ด้านสังคม เป็ นชุมชนขนาดกลาง ที่อยูอ่ าศัยค่อนข้างหนาแน่น โดยมีพ้นื ที่ 7,126
ตร.กม.มีประชากร 77,078 คน เป็ นแหล่งการค้าและบริ การ เช่น คิงพาวเวอร์ คอมเพล๊กซ์ เซนเตอร์
วัน เดอะมูฟวี่พลาซ่ า พันธุ์ทิพย์พลาซ่ า แพลทินั่ม แฟชัน่ มอลล์ โรงพยาบาลมิชชัน่ โรงพยาบาล
รามาธิบดี และหน่วยราชการ เช่น กรมทางหลวง สถานีดบั เพลิง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ข) ด้านอุตสาหกรรม เป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อน เช่น ทอผ้าไหมบ้านครัว เครื่ องเงิ น
ปักผ้า ทําตุก๊ ตาไทย เป็ นต้น
ค) ด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเป็ นพื้นที่กลางใจเมือง จึงไม่มีแหล่งเกษตรกรรม
ง) ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็ นที่ต้ งั ของวังพญาไท วังสวนผักกาด บ้านมนังคศิลา
บ้านพิษณุโลก
จ) การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ประกอบด้วยชุมชนขนาดกลาง 25 ชุมชน ซึ่งมีประชากร
ค่อนข้างหนาแน่น ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม
2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ก) ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง
ข) ด้านอาชีพ
ค้าขายและรับจ้าง
ค) ด้านรายได้
ปานกลางค่อนข้างตํ่า
ง) อื่นๆ ระบุ –
2.2 ข้ อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริ หารของสถานศึกษา
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แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

คณะกรรมการอํานวยการ
ผูร้ ับใบอนุญาต
ดร.ชลอ กมลพันธ์ และนางประไพ ชุณหชัชวาลกุล
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
อ.นงลักษณ์ ปี ตะวรรณ
รองผูอ้ าํ นวยการ
อ.ผ่องศรี วรผล

กลุม่ บริ หารงาน
วิชาการ

กลุม่ บริ หารงานธุรการ

กลุม่ บริ หารงาน
ปกครอง

กลุม่ บริ หารงาน
กิจกรรม

กลุม่ บริ หารงาน
อาคารสถานที่

งานหลักสูตร

งานประกันคุณภาพ

งานส่งเสริ มวินยั

งานกิจกรรม

งานหมวดวิชา/
การจัดการเรี ยนการสอน

งานบุคลากร

งานสัมพันธ์ชมุ ชน

งานบัญชีการเงิน

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
งานแนะแนว

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้ อม
งานนักการ/ภารโรง

งานกิจกรรมชมรม

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม

งานโภชนาการ/อนามัย

งานวัดผลประเมินผล

งานทะเบียน/สถิติ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
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2.2.2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.2.3

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ชื่ อ – สกุล
ดร.ชลอ
กมลพันธ์
นางประไพ
ชุณหชัชวาลกุล
นายณรงค์
โภชนจันทร์
ร.ศ. โกศล
วิชยั ดิษฐ์
ผศ.ดร.มาเรี ยม นะมิ
นางปิ ยะนาถ
หวังภักดี
นายสมบูรณ์
ศรี จอมขวัญ
นายไพศาล
มุกตารี
นางสาวผ่องศรี วรผล
นางนิภา
บุตรโชติ
นางสาวชูศรี
อ่วมด้วง
นายวิเลิศ
พิบูลย์วฒั นา
นางสาวกาญจนา ลีลาสุ วณิ ชย์
นายสมชาย
แผลงศร
นางศุภาภรณ์
ปั ณฑุลกั ษณ์
นางสาวนงลักษณ์ ปี ตะวรรณ
จํานวนครู และบุคคลากรทางการศึกษา
สถานสภาพ

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ จํานวน
สาขางาน
(คน)
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขาการจัดการ
ทัว่ ไป
รวม

ครู
ครู
ประจํา พิเศษ

ตําแหน่ งในกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง กรรมการ
ผูแ้ ทนครู กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ
ใบประกอบ
วิชาชีพ
มี

วุฒิการศึกษา

ตํ่ากว่า
ปริ ญญา ปริ ญญา ปริ ญญา
ไม่มี
ปริ ญญา
เอก
โท
ตรี
ตรี
1
3
-

3

2

1

2

5

3

2

3

2

-

5

-

-

3

2

1

2

1

-

1

2

-

3

3

-

2

1

-

2

1

-

14

10

4

9

5

-

8

6

-
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2.2.4 จํานวนครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ฝ่ าย/แผนกวิชา/งาน
ฝ่ ายวิชาการ
งานหลักสู ตร
งานหมวดวิชา
งานวัดผลประเมินผล
ฝ่ ายธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานบุคลากร
งานบัญชีการเงิน
งานสารสนเทศ
งานทะเบียน/สถิติ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
ฝ่ ายปกครอง
งานส่ งเสริ มวินยั
งานระบบดูแลช่วบเหลือนักเรี ยน
งานแนะแนว
งานครู ที่ปรึ กษา
ฝ่ ายกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกิจกรรมชมรม
งานส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ฝ่ ายกิจกรรมอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
งานนักการ/ภารโรง
งานรักษาความปลอดภัย
งานโภชนาการ/อนามัย

จํานวน
(คน)
3

ประจํา
3

5

5

4

4

3

3

2

2

สถานภาพ
พนักงาน
ลูกจ้ าง
ราชการ
ประจํา

ลูกจ้ าง
ชั่วคราว

ระดับ ปวช.
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
-สาขางานการตลาด
รวม
ระดับ ปวส.
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
-สาขางานการตลาด
-สาขางานการจัดการทัว่ ไป
รวม
รวมทั้งหมด

23
51

22
41

23
36

40
114

22
85

38
97

38
44

24
35

43
75
200
314

23
51
133
218

2.2.6 จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
1
2
ระดับ ปวช.
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขางานการตลาด
รวมทั้งหมด

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

2.2.5 จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปี ทีจ่ ัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปี การศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
1
2
3
ระดับ/สาขางาน

97

เทียบโอน

7

รวม

629

3

รวม
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2.2.7 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา(ปกติ / ทวิภาคี / เทียบโอน)
จํานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
-สาขางานการบัญชี
12
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
-สาขางานการตลาด
9
35
รวม

เทียบโอน

รวม

(2) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา(ปกติ / ทวิภาคี )..........................คน
2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1. ได้รับโล่เกียรติคุณ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก สังกัดสํานักเรี ยนวัดยานนาวา ประจําปี
การศึกษา 2559
2. โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับการจัดตั้งเป็ น “บริ การวิชาอาชีพ” ในสถานศึกษา ตามโครงการ
เสริ มสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2559
3. โล่เกียรติคุณ เข้าร่ วมโครงการ “พัฒนาครู สู่ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ์ราชวิทยาลัย
2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบ้ ริ หาร
2.3.3 รางวัลและผลงานของครู
นางสาวสรัญญา แสงสิ งแก้ว ได้รับเกียรติบตั รจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตราชเทวี เรื่ องเป็ นวิทยากรบรรยายภาวะผูน้ าํ -ผูต้ าม และผูป้ ระเมินเทียบ
ระดับการศึกษา
นางสาววีรนุช สี เสน ได้รับเกียรติบตั รจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตราชเทวี เรื่ องเป็ นผูป้ ระเมิน เทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ)
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นางสาวนรี ธารี จริ ต ได้รับเกียรติบตั ร เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่ครู อาจารย์ โรงเรี ยน
สมาคมสตรี ไทย หลักสู ตร “คอมพิวเตอร์กราฟิ กกับการสร้างสื่ อการสอน เรื่ อง การสร้างสื่ อการ
สอน E-Book”
นางสาวจีระพร ศิริมา ได้รับเกียรติบตั ร เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่ครู อาจารย์ โรงเรี ยน
สมาคมสตรี ไทย หลักสู ตร “คอมพิวเตอร์กราฟิ กกับการสร้างสื่ อการสอน เรื่ อง การสร้างสื่ อการ
สอน E-Book”
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเ้ รี ยน ได้รับเกียรติบตั รโครงการประกวดหนังสั้น
“ อาชีวะทําดีเพื่อพ่อ ”
1. ชื่อทีม The CPY สมาชิก จํานวน 3 คน
นางสาวอริ สา เจียมศิริกาญจน์ ชั้นปวช.3
นายณัฐวุฒิ อินทพิหงษ์
ชั้นปวช.3
นายวรวิช เม่งศิริ
ชั้นปวช.3
2. ชื่อทีม Chaopraya สมาชิก จํานวน 3 คน
นายกฤตวิทย์ ฤทธิรณ
ชั้นปวช.3
นายสุ รเชษฐ์ เหมือนเปี่ ยม
ชั้นปวช.3
นายวรวุฒิ ชิณบุตร
ชั้นปวช.3
3. ชื่อทีม The Champ สมาชิก จํานวน 3 คน
นางสาวบุณยานุช บุตรพรหม ชั้นปวช.3
นายมงคล ศรี ถวิล
ชั้นปวช.3
นายอาทิตย์ สุ วฒั นเสนีย ์
ชั้นปวช.3
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3.การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา : ศึกษาดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ประชา
3.1.2 วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมนําความรู ้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สู่สากล
3.1.3 พันธกิจ(Mission) :
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ สากล
2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาจัดการศึกษาทุกภาคส่ วน
3. ส่ งเสริ ม/พัฒนา ครู และบุคลากรเพื่อความเป็ นเลิศ มัน่ คง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. ให้บริ การด้านวิชาชีพ เป็ นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน สังคม
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สนับสนุนเสริ มสร้างงานวิจยั และใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างครู นักเรี ยน ชุมชน
6. ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.1.4 อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา : คนดีมีจิตสาธารณะ
3.1.5 เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา : แหล่งเรี ยนรู ้ คู่ชุมชน

3.1.5 คุณธรรม อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา : รับผิดชอบ มีวินยั ใจอาสา
3.1.6 รายจ่ ายในการบริหารสถานศึกษา

รายจ่ าย
1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการเรี ยน
การสอน
2.รายจ่ายในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้
ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการ วิชาชีพ หรื อ
ทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3.รายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดทํา การ
ประกวดการแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานสร้าสรรค์ของผูเ้ รี ยน

จํานวนเงิน
794,066

ร้ อยละ
20.27

68,130

1.74

212,889

5.43

หมายเหตุ
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รายจ่ าย
4.รายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัติย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขและทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.รายจ่ายพัฒนาบุคคลากร
รวมรายจ่ าย

จํานวนเงิน
403,844

ร้ อยละ
10.31

61,664
1,540,593

1.57
39.32

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด แผนการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
1. ควรนําผลการประเมินไปใช้ในการ จัดทําโครงการติดตามและ
บริ หารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี อย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุ ง

2. ส่ งเสริ มการทํานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนและครู ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ

1. สถานศึกษาได้ส่งเสริ ม
สนับสนุนพัฒนาทักษะของ
ผูเ้ รี ยนด้านผลงานที่เป็ น
โครงงานทางวิชาชีพหรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้
นําไปใช้ประโยชน์
2.ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนแบบบูรณาการและใช้

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษาได้นาํ ผล
การประเมินมาจัดทํา
โครงการในแผนพัฒนา
สถานศึกษา เช่น การติว
V-Net การขยายเครื อข่าย
WiFi ฯลฯ
2. สถานศึกษา มี
โครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนา
1.สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณในการจัดทํา
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ น
ใหม่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
2. นําผลงานชิ้นงาน
นักเรี ยนมาต่อยอดเพื่อ
แข่งขันในระดับสู งขึ้น
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Project Approach เป็ นฐาน
3.สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ผลงาน โครงงาน สิ่ งประดิษฐ์ที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
3.การทําวิจยั เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาออก 1. ดําเนินการศึกษาสภาพปัญหา
กลางคัน
การออกกลางคันของนักเรี ยน
นักศึกษา
2. โครงการแนะแนวการรับ
นักเรี ยน นักศึกษา
3. ใช้ระบบครู ที่ปรึ กษาและ
เครื อข่ายผูป้ กครองร่ วมกันดูแล
ผูเ้ รี ยน มีการจัดระบบดูแลเฝ้า
ระวังนักเรี ยน นักศึกษาโดย
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ให้ครู ที่
ปรึ กษาเฝ้าระวังนักเรี ยน
นักศึกษาที่รับผิดชอบมีการ
จัดระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อ
ร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
4.พัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้ส่งผลถึงการ 1. จัดประชุมทบทวนสภาพ
สอบมาตรฐานวิชาชีพและV-Net
ปัญหา และกําหนดแนวทาง
พัฒนา
2. จัดหาเครื อข่ายครู ผสู ้ อน
วิทยากรมาสอนเสริ ม
3. จัดกิจกรรมสอนติวก่อนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ และประเมิน
V-Net

ผลการดําเนินงาน
3. จัดอบรม หรื อส่ งครู
เข้ารับการอบรม การเขียน
งาน วิจยั เชิงพัฒนา หรื อ
งานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ อย่าง
ต่อเนื่อง
1. โทรศัพท์ติดตามผูเ้ รี ยน
โดยแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
ในกรณี ที่นกั เรี ยนขาดทุก
วัน
2. ใช้ระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองร่ วมกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
3. ใช้ระบบครู ที่ปรึ กษามา
ดูแลผูเ้ รี ยน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนก่อนการเข้ารับการ
ประเมิน V-Net และสอบ
มาตรฐานวิชา ชีพ
2. โครงการจัดทําเอกสาร
คู่มือในการพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ รี ยน V-Net และสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. นักเรี ยนมีความตั้งใจใน
การสอบมากขึ้น และเกิด
ความภาคภูมิในตัวเอง
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5.เพิ่มจํานวนเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อ 1. ระดมทรัพยากรในการจัดการ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งใน
ประเทศและหรื อต่างประเทศ
2. ทํา MOU ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
การประเมินคุณภาพภายนอก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
1.สถานศึกษาควรให้การสนับสนุน
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งาน
เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และระดับประเทศ สร้างสรรค์และงานวิจยั
2. จัดรายวิชาโครงการไว้ใน
ให้มากขึ้น
โปรแกรมแผนการเรี ยนภาค
เรี ยนที่ 1 ทุกสาขาวิชา
3. พัฒนารู ปแบบคู่มือโครงการ
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการนํา
ผลงานเข้าร่ วมประกวดและจัด
แสดงในระดับจังหวัดและ
ประเทศ
5. โครงการประกวดนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
งานวิจยั
2. สถานศึกษาควรเน้นในการทําความ 1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับ
เข้าใจกับอาจารย์ผดู ้ ูแลโครงงานวิชาชีพ อาจารย์ผดู ้ ูแลโครงงานวิชาชีพ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําโครงงานที่ตรง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําโครงงานที่ตรงกับ
กับสาขาวิชาที่เรี ยน เพื่อให้
สาขาวิชาที่เรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะ
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตน
ทางวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่
อย่างเต็มที่
2. จัดทําโครงการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนระดับปวช. ปวส.

ผลการดําเนินงาน
1. เพิ่มจํานวนสถาน
ประกอบการเพื่อเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ของครู
นักเรี ยน นักศึกษา

1. พัฒนาคุณภาพของ
ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ของ
ผูเ้ รี ยนและครู ให้ได้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและ
เข้าร่ วมประกวดแข่งขัน
เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีผลงาน สิ่ งประดิษฐ์
ของผูเ้ รี ยนและครู ไปใช้
ประโยชน์เพิม่ มากขึ้น
3. ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยฯได้รับรางวัลทั้ง
ระดับ ปวช. , ปวส.
1. ครู จดั ทํา แผนการสอน
โดย สอดแทรก นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์งานวิจยั ลงใน
รายวิชา
2. นักเรี ยน นักศึกษา นํา
หลักการไปจัดการทํา
รายงานโครงงานวิชาชีพ
ได้ ตรงกับสาขาวิชาที่
เรี ยน
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3.สถานศึกษาควรใช้ระบบสารสนเทศ
ในการจัดเก็บรวบรวมชิ้นงานของ
นักเรี ยน นักศึกษาที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นใน
อนาคต รวมทั้งยังเป็ นฐานข้อมูลในการ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการทํา
โครงการวิชาชีพและสิ่ งประดิษฐ์ของ
ผูเ้ รี ยนอีกด้วย

แผนการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
1. จัดระบบบริ หารจัดการ
ส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการและ
การให้บริ การ
2. ฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรทุก
ระดับในการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการ และพัฒนาการ
เก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มและ 1. จัดกิจกรรม นิทรรศการ จัด
สนับสนุนให้ครู อาจารย์เผยแพร่
ประกวด และเผยแพร่
ผลงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ให้มากขึ้น เช่น สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานวิจยั สื่ อการ
การเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารการเผยแพร่ ในอินเทอร์เนตและ เรี ยนการสอน ทั้งในสถานศึกษา
เว็บไซต์เป็ นต้น รวมทั้งสร้างขวัญและ และภายนอกสถานศึกษาให้
บุคลากร ได้มีส่วนร่ วมในการ
กําลังใจให้แก่ครู ที่ได้รับรางวัล
พัฒนาการเรี ยนการสอนใน
ผลงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ในระดับชาติ
สถานศึกษา มีจิตอาสา พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
ระดับชาติต่อไป
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู เขียน
บทความ ผลงานทางวิชาการ
หรื อ KMเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
การเผยแพร่ ในอินเทอร์เนตและ
เว็บไซต์เป็ นต้น
3. จัดทํากิจกรรม/โครงการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ผลิต
ผลงานที่เป็ นนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ให้มากขึ้น และนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบสารสนเทศ ที่
สามารถสื บค้นข้อมูล
เพียงพอ

1. จัดทําโครงการอบรมครู
ในเรื่ องการจัดทํางานวิจยั
ในชั้นเรี ยน และเชิญชวน
ให้ครู ผูส้ อนทุกคนส่ งผล
งาน วิจยั เพื่อรับคัดเลือกใน
การนําเสนอผลงานวิจยั ใน
โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจยั นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. ครู เขียนบทความผลงาน
ทางวิชาการหรื อ KMเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารสถาน
ศึกษาและเผยแพร่ ทางใน
อินเทอร์เนตและเว็ปไซต์
เพิ่มมากขึ้น
3.บุคลากรของวิทยาลัยฯ
ได้รับทุนสนับสนุนการทํา
วิจยั หลายโครงการ
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5. ผูบ้ ริ หารควรจัดอบรมการทํา
ผลงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมภาค
เรี ยนละ 1 ครั้งและฝึ กปฏิบตั ิ โดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อพี่เลี้ยงให้คาํ แนะนํา
โดยจัดเป็ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิและมี
การติดตามความก้าวหน้าในการทํางาน
วิจยั และการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ทุก
ภาคเรี ยน
6. สถานศึกษาควรมีการตั้ง
คณะกรรมการดูแลเรื่ องการดําเนิน
โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
พร้อมทั้งมีการสํารวจความต้องการการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพจากสถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาอื่นๆ
บริ เวณใกล้เคียง

แผนการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการอบรม
1. จัดทํากิจกรรม/โครงการ
การเขียนรายงานวิจยั อย่าง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ผลิต
ต่อเนื่อง
ผลงานที่เป็ นนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ให้มากขึ้น และนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นไป

7. สถานศึกษาควรทําความเข้าใจกับ
บุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ทักษะและการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประเด็น

1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
กับบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้นกั เรี ยน นักศึกษามีโอกาส
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งและพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ
ของผูเ้ รี ยน ต่อยอดองค์ความรู ้
เตรี ยมความพร้อมสู่ โลกอาชีพ

1. แต่งตั้งคําสัง่ คณะกรรมการ
ให้บริ การวิชาการ วิชาชีพแก่
สังคม
2. แผนการให้บริ การวิชาการ
วิชาชีพแก่สงั คม
3. ทุกสาขาวิชาจัดทําโครงการ
บริ การวิชาการหรื อ วิชาชีพ
สาขาละ 2 โครงการ

1.สํารวจความต้องการของ
ประชาชนในการฝึ กอาชีพที่
ต้องการ
2. จัดบริ การวิชาการและ
วิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
3. ผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร
เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชา
การ วิชาชีพทุกสาขาวิชา
1. จัดบริ การวิชาการและ
วิชาชีพทุกภาคเรี ยนทั้งใน
รู ปแบบให้บริ การเช่น
โครงการ 108 อาชีพ
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตร
อาชีพระยะสั้นโดยจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ
ตลอดจนสรุ ปจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานและการ
ประเมินผลกิจกรรม/
โครงการ
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด แผนการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
1. กําหนดให้ทุกสาขาวิชาจัด
8.สถานศึกษาควรพิจารณาการจัด
การศึกษาดูงานในสถานประกอบ การ ทําโครงการการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้ตรงตาม
ให้ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาเพื่อ
สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการ สาขาวิชาของนักศึกษาเพือ่
สามารถนําความรู ้มา
เรี ยน อาจเกิดแนวคิดในการจัดทํา
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยน และ
โครงการในระดับปวช.3 และปวส.2
เกิดแนวคิดในการจัดทํา
โครงการในระดับปวช.3 และ
ปวส.2

ผลการดําเนินงาน
1. นักเรี ยน นักศึกษาร่ วม
กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู ้
โดยการศึกษาดูงานและ
สามารถนําไปใช้ใน สาขา
ของตนเอง
2. นักเรี ยน นักศึกษา ได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง
3. นักเรี ยน นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจในสาขาวิชาที่
เรี ยนและมุ่งมัน่ ในการเรี ยน
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4.การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พของหลักสู ตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็ นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่ วนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี และสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสยั และทักษะทางปั ญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้และทักษะการสื่ อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจําแนกเป็ น ผูท้ ี่ได้งานทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่ งปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไป
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ทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผูร้ ับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดหลักสู ตรการเรี ยนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา
หรื อผูร้ ับบริ การในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
3. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การตามโอกาสต่าง ๆ
5. จัดทําเครื อข่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
6. ส่ งนักศึกษาฝึ กงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา ก่อนจะสําเร็ จการศึกษา
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน หรื อมีการปั จฉิ มนิ เทศผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ประกอบ
อาชีพอิสระ อย่างมีคุณภาพ
8. มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อ
สถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
9. ทําบันทึกขอความร่ วมมือจากหัวหน้าแผนกวิชา ให้ช่วยติดตามนักเรี ยนนักศึกษา ที่กาํ ลังจะจบ
การศึกษาให้นกั เรี ยนนักศึกษา กรอกที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทํางาน
10. สํารวจรายชื่อ นักเรี ยนชั้น ปวช.3 ที่ศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
11. สอบถามเพื่อนนักเรี ยนนักศึกษา ที่กลับมาติดต่อธุระกับสถานศึกษา หรื อที่งานแนะแนว
12. สอบถามกับเพื่อนนักเรี ยนจากห้องเดิม
13. สํารวจจากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาโดยใช้โทรศัพท์สอบถาม และหนังสื อตรวจสอบวุฒิ
14. สร้างไลน์กรุ๊ ป และตั้งเฟสบุค๊ ไว้สาํ หรับอัพเดทเบอร์ติดต่อ หรื อใช้ติดต่อทางโซเชียล
15. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําสรุ ปข้อมูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจําแนกเป็ น ผูท้ ี่ได้งานทําในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี
16. สถานศึกษา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นรายบุคคล
จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไป
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ศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีสรุ ปข้อมูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจําแนกเป็ น ผูท้ ี่ได้งานทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ต่อและประกอบอาชี พอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่ งปี ร้อยละ 79.63 ของจํานวนผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา
2. จากการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ซึ่งได้รับข้อมูลตอบกลับ
ร้อยละ 79.63 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อย 100 ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษา มีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 100 ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษา มีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ100 ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานประกอบการ สถานศึกษา และผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา อยูใ่ นระดับดีมาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การให้คาํ ปรึ กษาและการแนะแนวอาชีพเพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
2. การติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษาของบางแผนกวิชาบางครั้งมีการเปลี่ยนงานแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้
ทําให้การติดตามข้อมูลไม่สมบูรณ์
3. การเก็บข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา ยังไม่เป็ นปั จจุบนั นักเรี ยนบางคนไม่สามารถติดต่อได้
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ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สถานศึกษาต้องฝึ กผูเ้ รี ยนให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ การนําทักษะมาประยุกต์ใน
การปฏิบตั ิงานจริ ง ภาษา การแต่งกาย และการตรงต่อเวลา
2. ควรมีการสร้างเครื อข่ายทางสื่ อออนไลน์ เพื่อสามารถติดตามข้อมูลให้สมบูรณ์ข้ ึน เช่น สร้าง
ไลน์กรุ๊ ป และตั้งเฟสบุค๊ ไว้สาํ หรับอัพเดท เบอร์ติดต่อหรื อติดต่อทางโซเชียล
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
รายการประเมิน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจําแนกเป็ น ผูท้ ี่ได้ 
1.โครงการ
งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ติดตามผูส้ าํ เร็ จ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
การศึกษา
75 ของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.รายงานผล
ข้อมูลผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาจําแนก
เป็ น ผูท้ ี่ได้งานทํา
ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายในหนึ่งปี
3.หลักสู ตรการ
จัดการเรี ยนการสอน
4.โครงการ
บริ การวิชาการ
วิชาชีพ
5.โครงการฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
6.โครงการแนะ
แนว
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รายการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. เอกสารขอ
ความอนุเคราะห์
หน่วยงาน
2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
3 ด้าน เป็ น
รายบุคคล
3.รายงานจํานวน
ข้อมูลตอบกลับ
แต่ละแต่ละ
สาขาวิชา

1.รายงานผลการ
วิเคราะห์
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของแต่ละสาขางาน

การปฏิบตั ิ

มี
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ 
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หน่วยงานผูร้ ับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

3. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 –
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ



4. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51 –
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ





1.รายงานผลการ
วิเคราะห์
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของแต่ละสาขา
งาน
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รายการประเมิน
5. สถานศึกษามีจาํ นวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูลตอบกลับ

สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ผลการ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1.รายงานผลการ
วิเคราะห์
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของแต่ละสาขา
งาน

การปฏิบตั ิ
มี


5

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พของหลักสู ตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็ นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่ วนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้ าเรียน
คําอธิบาย
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสู ตรกําหนดสําหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
แบบเต็มเวลา และผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในระบบทวิภาคี หรื อภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรี ยนที่
สถานศึกษากําหนดสําหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งเทียบร้อยละกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาดํา เนิ นการจัด ระบบการดู แลผูเ้ รี ยนโดยอาศัยความร่ วมมื อของครู ที่ปรึ กษาและ
คณะทํางานทั้งยังช่วยประสานงานระหว่างผูป้ กครองกับวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้สาํ เร็ จ
ตามหลักสู ตร โดย สถานศึกษา จัดครู ที่ปรึ กษากํากับดูแลนักเรี ยน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยน ให้นกั เรี ยนทราบทุกระยะ จัดให้เรี ยนภาคเรี ยนฤดูร้อน ลงทะเบียนเรี ยนปรับผล
การเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ และได้มีการวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ประสานงานความร่ วมมือกับผูป้ กครองในการลดการขาดเรี ยนและออกกลางคัน
2. ส่ งเสริ มครู ผสู ้ อนในการจัดทําแผนการสอน การใช้สื่อการสอน วิธีการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ข ในการเรี ยน และเกิดประสิ ทธิภาพต่อผูเ้ รี ยน
3. แจ้งผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ
4. โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนนักศึกษา
5. โครงการนิเทศติดตามการเรี ยนการสอน
6. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
7. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีจาํ นวนผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ น ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) จํานวน 73 คน
และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส) จํานวน 183 คน รวมผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นทั้งหมด
จํานวน 256 คน ในปี การศึกษา 2559 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
จํานวน 35 .คน และ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส) จํานวน 108 คน รวมผูส้ าํ ร็ จการ
ศึกษาทั้งหมด จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.85 ค่าคะแนน 3.49
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานศึกษา มีการติดตามผูเ้ รี ยนด้วยระบบงานครู ที่ปรึ กษาและได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครอง
จึงส่ งผลให้มีผเู ้ รี ยนจบตามหลักสู ตร และสามารถไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดทีค่ วรพัฒนา
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ในการจัดการเรี ยนการสอนควรมีการติดตามผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่าโดยการให้
คาแนะนําสอบถามสาเหตุซ่ ึงปั ญหาการเรี ยนอ่อน
2. จัดการเรี ยนการสอนให้สาํ หรับผูท้ ี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า
3. จัดทําโครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนทุกคนทั้งกลุ่มที่เรี ยนดีและเรี ยนอ่อน
4. ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยนยากจนให้ครบทุกแผนกวิชา โดยการระดมทุน
จากบุคคลภายนอกและรับบริ จาคทรัพย์ให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยนที่มีฐานะยากจน
5. ระบบดูแลนักเรี ยนนักศึกษา โดยครู ที่ปรึ กษา จะต้องมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบนักเรี ยน
นักศึกษาของตน เพื่อให้ขอ้ มูล จํานวนนักเรี ยนนักศึกษา มีทิศทางแนวทางเดียวกันกับงานทะเบียนของ
สถานศึกษา
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ประเด็นการประเมิน
รายการประเมิน
1.ร้อยละของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวน
ผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น

สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ผลการ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. สถิตินกั เรี ยน
นักศึกษา
2. รายงานผลการ
เรี ยน
3. สถิติจาํ นวน
นักเรี ยนนักศึกษาที่
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
กําหนด
4. รายงานจํานวน
นักเรี ยนที่ออก
กลางคัน

การปฏิบตั ิ
มี


สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสําเร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน
ค่ าคะแนนเฉลีย่
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

3

พอใช้

ผลสั มฤทธิ์ของ
ผลการ
การดําเนินงาน ประเมิน
ปฏิบตั ิตาม 5 ข้อ ดีมาก (5)
ปฏิบตั ิตาม 3 ข้อ พอใช้ (3)
4.00
ดี

(หมายเหตุชีแ้ จง : สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้ ค่าคะแนนของทุกตัวบ่ งชีม้ าหาค่ าเฉลีย่ )
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด มี การบริ หารจัดการทรั พยากรของสถานศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา คุณธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนิ นการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่ วมมือและข้อตกลงร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน ในการกําหนดและถือ
ปฏิบตั ิตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม
จริ ยธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผบู ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รี ยน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการ
มีส่วนร่ วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รี ยนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริ ยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริ มแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป้าหมายที่กาํ หนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.สถานศึ ก ษา ดํา เนิ น การให้ความรู ้ แ ละสร้ า งความเข้าใจเกี่ ย วกับสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม แก่
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน โดย
1.1 ผูบ้ ริ หารและครู เข้าร่ วมอบรม วิทยากรแกนนํา โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จาก
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1.2 จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม ดังนี้
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1.2.1 โครงการ พัฒนาครู ที่ปรึ กษา
1.2.2 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1.2.3 โครงการสถานศึกษาสี ขาวต้านยาเสพติด To Be Number One
1.2.4 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
1.2.5 โครงการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
2. สถานศึกษาดําเนิ นการกําหนด ”คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน
3. สถานศึกษาดําเนิ นการจัดทําโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม จริ ยธรรม โดยการมีส่วนร่ วมของ
กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษาดําเนินการให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผูเ้ รี ยน ดําเนินตาม
โครงการโรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กาํ หนด
5. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและนําผลมาปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. คณะผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
โดยผูบ้ ริ ห ารครู บุ คลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ท่ าน เข้า ร่ ว มโครงการอบรมพัฒ นาศัก ยภาพ
ผูบ้ ริ หารครู บุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
2. ผูบ้ ริ หารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี ยนนักศึกษา ร่ วมกันกําหนด อัตตลักษณ์ ของ
สถานศึกษา โรงเรี ยนคุณธรรมคือ“รับผิดชอบ มีวินยั ใจอาสา”
3. กลุ่ ม ผูบ้ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและกลุ่ มผูเ้ รี ย น ได้เ ข้า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
คุณธรรม จริ ยธรรม ได้เปลี่ยนพฤติกรรมและนํานโยบายไปปฏิบตั ิได้ทาํ งานร่ วมกันและได้
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาคควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง ปลูกจิตสํานึกตามหลักธรรมาภิบาลและมีความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยแบ่งเป็ น
- กลุ่มผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 โครงการ
- กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษาจํานวน 3 โครงการ
- กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาจํานวน 6 โครงการ
4. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการนิ เ ทศติ ด ตาม การดํา เนิ น โครงการเกี่ ย วกับโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมใน
สถานศึกษา
5. นําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุ งและพัฒนา
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
1. สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนดําเนิ นโครงการคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องพร้อมจัดอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรี ยนคุณธรรมพร้อมทั้งกําหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกคน
2. สถานศึกษายกย่องชมเชยโดยการมอบใบประกาศนียบัตรสําหรับบุคคลที่ประพฤติตน มีคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ดี
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเกี่ยวกับการเข้าค่ายคุณธรรมสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อละลายพฤติกรรมก่อนดําเนินการเปิ ดภาคเรี ยน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. เนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้น การนําเข้าสู่ โรงเรี ยนคุณธรรม จึงมีโครงการที่ทุกฝ่ ายได้ร่วมกันคิดให้
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แต่การดําเนินการยังไม่ชดั เจน
2. ควรคัดเลือกโครงการที่สามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และมีประสิ ทธิภาพ มา
ดําเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามอัตตลักษณ์ของสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ผเู ้ รี ยน และบุคคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมให้มี
ส่ วนร่ วมในโครงการ
2. กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มคน และดําเนินการตามเป้าหมายที่กาํ หนด
เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน

ผลการ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. รายงานการ
ประชุม
2. ป้าย
ประชาสัมพันธ์

การปฏิบตั ิ
มี


2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผูบ้ ริ หาร
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รี ยน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่ วมของทุกคน





1.รายงานการ
ประชุม
2.ป้ายไวนิล
3.สรุ ปโครงการ

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รี ยนจัดทําโครงการคุณธรรม
จริ ยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่ วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้ รี ยนดําเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริ มแรง





1.แผนพัฒนา
โรงเรี ยน
คุณธรรม





1.เกียรติบตั ร
2.โลห์
รางวัล

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตาม
เป้าหมายที่กาํ หนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ





1.สรุ ปรายงาน
การประเมิน

4

ดี
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด มี การบริ หารจัดการทรั พยากรของสถานศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสํ าคัญของหน่ วยงานต้ นสั งกัด
คําอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็ จในการดาเนิ นการบริ หารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็ นผูน้ าํ ของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน รวมทั้งผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็ นอย่างดี
3. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน ร่ วมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และเป้าหมาย และดําเนินงานเพื่อให้นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสําเร็ จตาม
เป้าหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมและเป้าหมายที่กาํ หนด
5. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนาต่อไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ดําเนินการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของวิทยาลัยฯ ที่
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดย
1. ผูอ้ าํ นวยการมีการถ่ายทอดนโยบายสําคัญ ให้กบั ครู บุคลากรสถานศึกษาทุกครั้ง โดยการ
ชี้แจงในการประชุมบุคลากร และมีการชี้แจงผูเ้ รี ยน และผูป้ กครองในการประชุมผูป้ กครอง
ประจําปี การศึกษา
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2. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ในการประชุมผูป้ กครอง ได้มีการชี้แจงผูป้ กครองได้ทราบด้วย
ส่ วนชุมชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายที่สาํ คัญ เช่น
2.1 ดํา เนิ น นโยบายการเพิ่ม จํานวนผูเ้ รี ย นสายอาชี พ ทั้ง ในระดับ ปวช. และปวส. โดย
กําหนดแผนการเพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ดําเนิ นนโยบายการลดปั ญหาการลาออกกลางคัน โดยกําหนดให้ครู ผรู ้ ับผิดชอบดําเนิ น
โครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
- โครงการจัดหาทุนสําหรับนักเรี ยนที่ขาดแคลน
- โครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน
- โครงการพบผูป้ กครอง
- โครงการพบครู ที่ปรึ กษา
- กิจกรรมเครื อข่ายผูป้ กครอง
2.3 ดําเนินนโยบายตามโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม โดยผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดกิจกรรม
2.4 ดําเนินนโยบายการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ร่ วมกับสถานประกอบการ
2.5 ดําเนิ นการตามนโยบายปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและการสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อ
การเรี ยนสายอาชีพ เช่น โครงการบริ การวิชาการวิชาชีพ
2.6 ดําเนิ นการตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ โดยดําเนิ นการ
ร่ วมกับสถานประกอบการ เช่นโครงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
2.7 ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ โดยการฝึ กอบรม ICT เพื่อ
การบริ หารจัดการ
3. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
4. มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานตามแผนงานโครงการ กิ จกรรม และเป้ าหมายที่
กําหนด และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนาของภาคเรี ยนต่อไป
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษามี ความรู ้ ความเข้าใจในนโยบายสําคัญที่ หน่ วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย
ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งโดยมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ทุ ก ภาคเรี ย นประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร สถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผูป้ กครอง
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ทุกภาคเรี ยน และแจ้ง ผูเ้ รี ยนทราบทุกครั้งในการเข้าแถวหน้า เสาธง และดําเนิ นงานตามเป้ าหมายที่
กําหนด
2. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมาย โดยตรวจสอบจากแผนการใช้งบประมาณ ผลการดําเนินงาน
3. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา มี การประเมิ น ผลการดําเนิ น งานตามเป้ าหมายและกําหนด
แผนพัฒ นาในปี ต่ อ ไปโดยมี ก ารจัด ทํา แผนระยะยาว และแผนปฏิ บ ัติก ารประจํา ปี ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ หน่ วยงานต้นสังกัด เช่ น การสนับสนุ นการจัด การศึ กษาโรงเรี ยนคุ ณ ธรรม โดยมี
ความสัมพันธ์ชุมชนอันดี ทั้ง ต่อสถานประกอบการและบุคลากรในชุมชน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
1. ผูบ้ ริ หาร มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรี ยน ประชุม คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอ มีการประชุมครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและ ผูป้ กครองทุกภาคเรี ยน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนงานโครงการและ เป้าหมายความสําเร็ จของวิทยาลัย มีการ
กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการต่างๆ มีการประเมินผล และนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ งแก้ไข
ในการพัฒนาต่อไป
2.ได้รับความร่ วมมือของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน นักศึกษา ในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรปรับปรุ งกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานในทุกภารกิจอย่างจริ งจัง และเห็นผล
อย่างแท้จริ งทั้งก่อนดําเนินการ ขณะดําเนินการและหลังดําเนินการ
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
จัดหาแนวทางให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม สรุ ปผลและรายงานผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมเมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ
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ประเด็นการประเมิน
รายการประเมิน
1. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในนโยบาย
สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

การปฏิบตั ิ
มี


2. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่ อสารให้
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
ผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็ นอย่างดี



3. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน ร่ วมกัน
กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และ
ดําเนินงานเพือ่ ให้นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
กําหนด





ไม่ มี

ผลการ
เอกสาร/
ดําเนินงาน
หลักฐาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1.ระเบียบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ว่า
ด้วยการบริ หาร
อาชีวศึกษา
จังหวัดและ
อาชีวศึกษาภาค
พ.ศ. 2559

1. ระเบียบ
2. รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริ หาร
ครู บุคลากร
3.รายงานการ
ประชุม
ผูป้ กครอง/
นักเรี ยน

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

1.โครงการ
กํากับติดตาม
ตรวจสอบ ผล
การปฏิบตั ิงาน
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รายการประเมิน
5. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนาต่อไป

สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่ มี

ผลการ
เอกสาร/
ดําเนินงาน
หลักฐาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1.รายงานการ
กํากับติดตาม
ผลการ
ดําเนินงาน
5

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด มี การบริ หารจัดการทรั พยากรของสถานศึ กษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง การ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้ านบุคลากร
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่ งเสริ ม
สนับสนุนกํากับดูแล ทั้งด้านปริ มาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจาํ นวนครู ท้ งั หมดเทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสื อ
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่า
ด้วยการกําหนดจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่
กรณี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา ดําเนินการกํากับดูแลให้มีจาํ นวนครู ท้ งั หมดเทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับสาขาวิชาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดสรรครู ผสู ้ อนให้เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สาขาวิชาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนภายในวิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา
2. สาขาวิชาที่จาํ นวนครู ผูส้ อนเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลัง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน

36

ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็ นผูท้ ี่จบ
การศึกษาตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้เข้ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมตรง
หรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา ดําเนิ นการสนับสนุ นให้ครู สอนในรายวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษา และเข้ารับ
การศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมที่ตรงและสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีการคัดเลือกครู ผสู ้ อนให้ตรงกับสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิ ดการเรี ยนการสอน
3. สาขาวิชามีการแบ่งรายวิชาการภายในสาขาให้ตรงกับผูส้ อน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีครู ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาตรงและสัมพันธ์กบั
รายวิชาที่สอน หรื อเป็ นผู ้ ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
คิดเป็ น ร้อยละ 100
2. ครู ผสู ้ อนมีรายวิชาที่สอนตรงกับวุฒิการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึ กอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรื อวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอนไม่นอ้ ยกว่า 10
ชัว่ โมงต่อปี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการส่ งบุคลากรเข้ารับฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ มีความสัมพันธ์กบั วิชาชีพ
2. สถานศึกษามีการจัดอบรมด้านวิชาการศึกษาให้กบั ครู ผสู ้ อน
3. สถานศึกษาจัดมีการศึกษาดูงานให้กบั บุคลากรของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครู ผสู ้ อนเข้ารับการฝึ กอบรมทางวิชาชีพสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
2. ครู ผสู ้ อนได้รับการอบรมด้านวิชาการศึกษา
3. ครู ผสู ้ อนและบุคลากรได้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
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ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจาํ นวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่
ศธ.0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
กําหนดจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ได้ดาํ เนินการจัดให้มีจาํ นวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด โดยจัดทําคําสัง่
มอบหมายหน้า ที่ รั บ ผิด ชอบ จํา แนกตามตํา แหน่ ง และหน้า ที่ ป ระจํา ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ประจํา ปี
การศึกษา2559
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.สถานศึ กษา มี จาํ นวนบุคลากรทางการศึ ก ษาทั้ง หมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559
2. มีคาํ สั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จําแนกตามตําแหน่ ง หน้าที่ประจํา
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
2559
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อ
องค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ดําเนินการสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู ้
ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ร้อยละ 15.38
ของจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่ งผลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอก
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ครู ผสู ้ อนยังไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครู เพื่อเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หรื อสัมพันธ์กบั
รายวิชาที่สอนเพื่อมาพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรให้ครู ผสู ้ อนไปพัฒนาตนเอง เรื่ องการจัดการเรี ยน การสอน ตามเทคนิคการสอนสมัยใหม่
เพื่อจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
2. ฝ่ ายบริ หารควรมีการกํากับติดตามนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. ขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ เป็ นต้น เพื่อ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินการ
เอกสาร/
รายการประเมิน
ไม่ ผ่ าน ไม่
หลักฐาน
มี
มี
ผ่ าน
1. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจาํ นวนครู
ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี





1.ทะเบียนครู
2.ทะเบียน
นักเรี ยน
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การปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

มี

ไม่
มี

ผลการ
ดําเนินการ
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน

เอกสาร/
หลักฐาน

2. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู ผสู ้ อนในแต่ 
ละรายวิชาทุกคน เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชา
ที่สอน หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้เข้ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมตรง
หรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน

3. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน ไม่นอ้ ย
กว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี



1.ทะเบียนครู
2.วุฒิบตั ร



4. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจาํ นวนบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ.
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
แล้วแต่กรณี

5. สถานศึ กษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดู แล ให้ครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา ได้รับการประกาศเกี ยรติ คุณ ยกย่อง
ความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชี พ จากหน่ วยงานหรื อองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 ของจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ



1.ทะเบียน
ฝึ กอบรม
สัมมนา
1.รายงาน
การศึกษาดู
งาน
1.หนังสื อ ที่ศธ.
0206.6/55 ลง
วันที่ 22
มกราคม 2557
1.ทะเบียน
บุคลากรทาง
การศึกษา
1.ใบประกาศ



เกียรติคุณยก
ย่อง
5

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด มี การบริ หารจัดการทรั พยากรของสถานศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้ านการเงิน
คําอธิบาย
สถานศึ กษามี การบริ หารจัดการด้านการเงิ น สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิการประจําปี เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการ วิชาชี พ หรื อทํา
ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดําเนินการ หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึ กษาในรอบปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดื อนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ ริ หาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยการ แต่งแต่งตั้งกรรมการดําเนิ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการประจําปี และดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ตามแผนปฎิบตั ิการที่วางไว้
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดสรรเงินให้แต่ละสาขาวิชา จัดซื้อวัสดุฝึกในการเรี ยนแต่ละวิชา โดยมีความ
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน รวมทั้งสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีงบประมาณเป็ นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอน โดยมี
งบดําเนินการ จํานวน 3,917,781 บาท งบค่าวัสดุฝึก 794,066 บาท คิดเป็ นร้อย 20.27 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การ
วิชาการวิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ดําเนิ นการบริ หารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจําปี เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการวิชาชีพหรื อทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อาทิเช่น การอบรมการลงบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้การดูแลคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเอง การอบรมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม โครงการอบรมหลักสู ตรระยะสั้น โครงการ
108 อาชีพเป็ นต้น
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การ
วิชาการ วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมโดยมีงบดําเนินการ จํานวน 3,917,781 บาท งบบริ การ
วิชาการวิชาชีพ 68,130 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดทําสิ่ งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดและแสดงผลงานโครงการตลอดจนการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพต่างๆ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนา ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนโดยมีงบดําเนินการ จํานวน
3,917,781 บาท งบส่ งเสริ มการวิจยั 212,889 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.43 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุบาํ รุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการ
ดํา รงตนตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่ น โครงการแห่ เ ที ย นพรรษา โครงการวัน แม่ วัน พ่อ
โครงการไหว้ครู เป็ นต้น และจัดอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่บุคลากรและนักเรี ยนนักศึกษา มีการ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม สื บสานความเป็ นไทย เช่ น โครงการวัฒนธรรมไทยในเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยงั
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรและนักเรี ยนนักศึกษาร่ วมกันอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม สร้าง
สถานศึกษาให้น่าอยูน่ ่ามอง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีงบดําเนินการ จํานวน 3,917,781 บาท งบการจัดกิจกรรม
403,844 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.31 ของงบดําเนินการ
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น

สถานศึกษาดําเนิ นการอย่างเหมาะสมกับ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ใช้กบั ค่าวัสดุฝึกและสื่ อ
การเรี ยนการสอน งานการบริ การวิชาการและ วิชาชีพต่อสังคม กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองโลก
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ครบถ้วน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน
2. ต่อยอดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สนับสนุนการดําเนินงานของบางแผนกวิชา ในเรื่ องของวัสดุฝึก สื่ อการเรี ยนการสอน การ
บริ การชุมชน และนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาควรเพิม่ การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
3. ควรมีการศึกษาดูงาน และจัดอบรมความรู ้เรื่ องการสร้างนวัตกรรม สําหรับครู บุคลากรทาง
การศึกษาและผูเ้ รี ยนเพื่อได้แนวคิดและนํามาประยุกต์ใช้ต่อไป อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นการประเมิน
รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจําปี มีการจัดสรร
งบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อ
สําหรับการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบดําเนินการ









3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการ
วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ





4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การ 
จัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การ 
จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ



เอกสาร/หลักฐาน
1.แผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปี
1.โครงการจัดทํา
งบประมาณ
2.โครงการสํารวจความ
ต้องการการใช้วสั ดุฝึก
และอุปกรณ์การสอน
3.กิจกรรมจัดซื้อและจัดหา
1.โครงการจัดทํางบประมาณ
2.โครงการบริ การวิชากา
วิชาชีพ/ภาพถ่าย
3.โครงการหลักสู ตรระยะ
สั้น
1.โครงการจัดทํานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์และงานวิจยั ครู
และผูเ้ รี ยน/ใบวุฒิบตั ร และ
ประกวด
1.โครงการปลูกฝัง
จิตสํานึกและรักรักษ์
ความเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก



5

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด มีการบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง การ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้ านอาคารสถานที่ ด้ านครุ ภณ
ั ฑ์ และด้ าน
ฐานข้ อมูลสารสนเทศ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของสถานศึกษา
มีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ และมีการ
กํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ รวมทั้งมีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูล
ทัว่ ไปของสถานศึ กษา ข้อมูลผูเ้ รี ยน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่
และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐานข้ อมู ล หมายถึ งการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อบํารุ งรั กษา
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ วในเวลาที่ตอ้ งการ
และลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรี ยบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผูบ้ ุกรุ กระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
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(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
(5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริ หารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นการประเมินที่ 1 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรี ยบร้อย สวยงามและปลอดภัย
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ ให้สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม
ปลอดภัย และมีความพร้อมต่อการใช้งาน โดยการจัดอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
ศูนย์วิทยบริ การ ให้เพียงพอและเหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
2. ปรับปรุ งสวนหย่อม ที่พกั ผ่อนหย่อนใจของนักเรี ยน นักศึกษา
3. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าทางเข้า-ออกสถานศึกษาให้มีความสว่างไสวเพื่อความปลอดภัยในยาม
คํ่าคืน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีภูมิทศั น์สะอาด เรี ยบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2. นักเรี ยน นักศึกษามีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
3. มีระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 2 สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทําโครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2. มีการกําหนดกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทย
บริ การ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้อย สวยงามโดยมีตารางการ
ใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิงาน ทุกภาคเรี ยนอย่างเหมาะสม
3. มีการควบคุมให้ใช้อาคารและห้องเรี ยนให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ มีการติดตามความเพียงพอ
ความปลอดภัย และสภาพการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารทุกอาคาร

47

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน มีการสํารวจอาคารสถานที่
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบดูแล
2.จัดให้มีการใช้หอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ ตามตารางการใช้หอ้ ง วางแผนในการจัดทําโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ มีครู ควบคุมแต่ละห้อง และมีหวั หน้างานควบคุมในแต่ละ
ห้อง ทํางาน และมีนกั การดูแลประจําอาคาร
3. การควบคุมการใช้อาคารและห้องเรี ยนให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ มีการติดตามความเพียงพอ
ความปลอดภัย และสภาพการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารครบทุกอาคาร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมิน ที่ 3 สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์ที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยได้ดาํ เนินการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี เพื่อจัดหาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการเรี ยน การสอน ปรับปรุ งห้องเรี ยนต่างๆ จัดซื้อสื่ ออุปกรณ์
โสตที่ทนั สมัย ปรับปรุ งห้องเรี ยน โรงอาหารโดยดําเนินงาน ตามโครงการประจําปี การศึกษา 2559 ดังนี้
1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2. โครงการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ทุกสาขางานได้จดั หา จัดใช้ การบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ ให้มีปริ มาณอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย
ในการใช้ และการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมิน ที่ 4 สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผูบ้ ุกรุ กระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
(5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
เป็ น ระบบและมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1. มีการกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยการจัดลําดับความสําคัญและ
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครื อข่ายโดยกําหนดสิ ทธิการเข้าใช้งานตามระดับผูใ้ ช้งาน ได้แก่
ผูด้ ูแลระบบ บุคลากร นักเรี ยนนักศึกษา เป็ นต้น
2. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ องลูกข่าย ติดตั้ง
ระบบป้องกันไวรัสทั้งในเครื่ องพีซี โน้ตบุก๊ และเซิร์ฟเวอร์ มีการอัพเดทระบบป้องกันไวรัสและสแกน
ไวรัสในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของสํานักงานอยูเ่ ป็ นประจํา
3. ฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
4. มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลและมีระบบ
สํารอง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสู ญหาย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้นาํ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ และมีประสิ ทธิภาพ คือ
1. ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยการจัดลําดับความสําคัญและ
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครื อข่ายโดยกําหนดสิ ทธิการเข้าใช้งานตามระดับผูใ้ ช้งาน ได้แก่
ผูด้ ูแลระบบ บุคลากร นักเรี ยนนักศึกษา
2. โปรแกรมมีการติดตั้ง Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ องลูกข่าย ติดตั้ง
ระบบป้องกันไวรัสทั้งในเครื่ องพีซี โน้ตบุก๊ และเซิร์ฟเวอร์ มีการอัพเดทระบบป้องกันไวรัสและสแกน
ไวรัสในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของสํานักงานอยูเ่ ป็ นประจํา
3. ฐานข้อมูลได้รับการ Update เป็ นปั จจุบนั
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นาํ มาใช้มีความเหมาะสมในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลและ
มี ระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสู ญหาย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมิน ที่ 5 สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก การบริ หารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
การดํา เนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษากํา หนดให้ มี ก ารจัด ทํา โครงการพัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ
เชื่ อมโยง เครื อข่ายสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทัว่ ถึง ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร ครู
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บุคลากรทางการ ศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริ หารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
มีคุณภาพ โดยมี การดํา เนินงานดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทัว่ ถึงและ
เชื่อมโยงกัน ทุกฝ่ ายและงานต่างๆ
2. มีการพัฒนาระบบเครื อข่ายโดยการติดตั้งระบบสายใยแก้วนําแสงไฟเบอร์ ออฟติค ที่มีความ
เสถียร รองรับการ ส่ งผ่านข้อมูลได้ในปริ มาณและความเร็ วที่มากกว่าเดิม และซ่ อมบํารุ งสายใยแก้วนํา
แสงเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว และมีการบริ การด้านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง
3. มีการพัฒนา ปรับปรุ ง อัปเดท เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (www.cpy.ac.th) เพื่อให้ครู บุคลากร
นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปสามรถเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยได้สะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นปัจจุบนั
4. จัดทําข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการ
สอน ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เผยแพร่ ทางเว็บไซต์
5. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ “การใช้โปรแกรม MIS เพื่อการเรี ยน การสอน
และบริ หารงาน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้บุคลากรสามารถใช้ระบบการวัดผลและประเมินผล การเรี ยน
ผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิงานที่รวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น โดยจัดเป็ นการบรรยายให้ความรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม MIS ให้แก่ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูล และรู ปภาพกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยไว้ใน google drive และ
เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทัว่ ถึงและเชื่อมโยง
กัน ทุกแผนกวิชาและงานต่างๆ
2. ระบบเครื อข่ายได้ติดตั้งระบบสายใยแก้วนําแสง ไฟเบอร์ออฟติค ที่มีความเสถียร รองรับการ
ส่ งผ่านข้อมูลได้ ในปริ มาณและความเร็ วที่มากกว่าเดิม และซ่อมบํารุ งสายใยแก้วนําแสงเดิมที่มีอยูแ่ ละมี
การบริ การด้านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง ทําให้มีเสถียรภาพและมีประสิ ทธิภาพสู ง
3. เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (www.cpy.ac.th) ได้พฒั นา ปรับปรุ ง อัปเดท เพื่อให้ครู บุคลากร
นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปสามรถเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยได้สะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นปัจจุบนั
4. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด มีการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
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5. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ “การใช้โปรแกรม MIS เพื่อการเรี ยนการสอน และ
บริ หารงาน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้บุคลากรสามารถใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน ผ่าน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิงานที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมาก ขึ้น
โดยจัดเป็ นการบรรยายให้ความรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม MIS ให้แก่ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
6. จัดเก็บข้อมูล และรู ปภาพกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยไว้ใน google drive และเผยแพร่ ผา่ น
เว็บไซต์
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรี ยบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย และสถานศึกษาได้นาํ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ประโยชน์ และส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริ หารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
เว็ปไซต์สถานศึกษาข้อมูลบางครั้งไม่เป็ นปัจจุบนั
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควร Update ข้อมูลทุกสาขางานให้เป็ นปั จจุบนั โดยกําหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบ update ข้อมูล
ทุกสาขาวิชา
2. จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ มีการตรวจสอบระบบและ
ติดตามประเมิ นผลการใช้งานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรี ยนนักศึกษา มีการใช้ระบบสารสนเทสได้มากขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ประเด็นการประเมิน

รายการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

การปฏิบตั ิ
มี


2. สถานศึ ก ษามี ก ารกํา กับ ดู แ ลการใช้อ าคาร 
สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิ การ โรงฝึ กงาน
ศูนย์วิทยบริ การและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้
งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน

1. คําสัง่ สถานศึกษา
มอบหมายหน้าที่กาํ กับการ
ดูแล
2. แผนงานพัฒนาอาคาร
สถานที่
3. รายงานการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษา
4. แบบประเมินความ
พึงพอใจสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา
5.รายงานการประเมิน
สภาพแวด ล้อมภูมิทศั น์
ของสถาน ศึกษา
6.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 5 ส.
7.โครงการปรับสภาพแวด
ล้อมตอบสนองการเรี ยนรู ้
8.โครงการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
9.โครงการสถาน ศึกษา
ปลอดอุบตั ิภยั

1. คําสัง่ สถานศึกษา
มอบหมายหน้าที่การดูแล
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การ 
ใช้ การบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมี ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่ จดั การ
เรี ยนการสอน

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน



เอกสาร/หลักฐาน
2.มีแผนงานกํากับดูแล
การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
3.คําสัง่ แต่งตั้งผูด้ ูแลการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ในแต่ละชั้น
4.รายงานการปฏิบตั ิงาน
ของผูด้ ูแลแต่ละชั้น
5.แบบประเมินความพึง
พอใจการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
6.ตารางการใช้หอ้ ง
7.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 5 ส.
8.โครงการพัฒนาศูนย์วิทย
บริ การ
9.ระเบียบ คําสั่งสถานศึกษา
เกี่ยวกับการจัดหา การใช้
บํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์
10มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรม การ
ดูแลวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละหมวด
สาขาวิชา
11.แบบรายงานวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
แต่ละหมวดและสาขาวิชา
12. รายงานการส่ งซ่อมบํารุ ง
รักษาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน 
การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุ กระบบฐานข้อมูล
จากภายในและภายนอก
(2) มี ก ารกํ า หนดสิ ทธิ การเข้ า ถึ ง ระบบ
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้ องกัน
ไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริ ห ารจัด การฐานข้อ มู ล สารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ

สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน

13. แบบรายงานบันทึกการยืม
วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ แต่ละหมวดและ
สาขาวิชา
1. คําสัง่ แต่งตั้งผูบ้ ริ หารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.โครงการพัฒนาระบบเครื อข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
4. รายงานการกําหนดสิ ทธิการ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูล
5. รายงานการUpdate ข้อมูล
ประจําเดือน/ปี
6. รายงานการสํารองข้อมูล
ประจําเดือน/ปี
1. คําสัง่ แต่งตั้งผูป้ ระเมิน
การใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ
3. รายงานผลการประเมิน
การใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
4. รายงานจํานวนผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์





เอกสาร/หลักฐาน



4

ดี
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้ง การ
ประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกาษา
2. สถานศึกษามีจาํ นวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรื อด้านการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ หรื อด้านการศึกษาดูงานของ
ผูเ้ รี ยนด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน โดยมีสดั ส่ วนของความร่ วมมือ 1 แห่ ง ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็ นครู พิเศษ วิทยากร ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยน
การสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยมีสดั ส่ วน 1 ทุน ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริ จาคเงิน หรื อวัสดุอุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกษาดังนี้
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1. การลงนามความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ร่ วมกับสถานประกอบการ
2. จัดทําหลักสู ตรฐานสมรรถนะโดยมีการปรับแผนการเรี ยนใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและชุมชน
3. ครู ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรงตามสมรรถนะรายวิชาที่สอน
4. จัดทําแผนการฝึ กงานหรื อฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ
5. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
6. จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ / ผูช้ าํ นาญการ / กลุ่มอาชีพ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
มีสมาคม ชมรม หรื อองค์กรที่ให้การสนับสนุนร่ วมกับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน จํานวน 10
หน่ วยงาน
2. มีจาํ นวนสถานประกอบการที่รับนักเรี ยน นักศึกษาฝึ กงาน จํานวน 77 แห่ ง
3. มีการศึกษาดูงานสถานประกอบการ จํานวน 8 แห่ ง
4. จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญชํานาญการ จํานวน 8 ท่าน
5. บริ จาคเงินทุนการศึกษา จํานวน 312 ทุน เป็ นเงิน 851,000 บาท
6. โครงการกองทุน กยศ. จํานวน 39 คน เป็ นเงิน 1,831.600 บาท
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรื อด้านการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ หรื อด้านการศึกษาดูงานของ
ผูเ้ รี ยนด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน โดยมีสดั ส่ วนของความร่ วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรื อด้านการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ หรื อด้านการศึกษาดูงานของ
ผูเ้ รี ยนด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน โดยมีสดั ส่ วนของความร่ วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี ด้านการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงานของผูเ้ รี ยน
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1. สถานประกอบการฝึ กงาน จํานวน 47 แห่ง
2. ศึกษาดูงาน จํานวน 8 แห่ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็ นครู พิเศษ วิทยากร ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยน
การสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน โดยได้รับความ
ร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญ
เป็ นครู พิเศษ วิทยากร ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขาวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนและได้ดาํ เนิ นการตาม
โครงการดังนี้
1. การฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กบั นักเรี ยนนักศึกษา
2. จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญผูช้ าํ นาญการกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาความรู ้มาถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน โดยได้รับความ
ร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญ
เป็ นครู พิเศษ วิทยากร โดยมีโครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน ของแต่ละสาขางาน
สาขาการตลาด
1. อาจารย์บณั รสี สู่ ศิริรัตน์ หัวข้อ “วัยรุ่ นไทย สวยใสอย่างชาญฉลาด “จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. อาจารย์เรวดี ทวีจนั ทร์แดง หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. คุณชัญญานุช ฉวีวงศ์ หัวข้อ “การเตรี ยมความพร้อมก่อนสําเร็ จการศึกษา”จากธนาคารไทยเครดิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
4. คุณณัฐวุฒิ ทองเจิมภมร หัวข้อ “กฎหมายแรงงานประกันสังคม”จากสํานักงานประกันสังคม
5. คุณพุทธรักษา เรื องศิริ หัวข้อ “การบริ หารงานคุณภาพ”จากฝ่ ายฝึ กอบรม กรมทางหลวง
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
6. อาจารย์เสถียรพันธุ์ ขุนมนตรี หัวข้อ “สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ”
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- คุณชัญญานุช ฉวีวงศ์ หัวข้อ “การเตรี ยมความพร้อมก่อนสําเร็ จการศึกษา”จากธนาคารไทยเครดิต
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สาขาการบัญชี
7. อาจารย์พรนภัทร พูลนิวฒั น์ หัวข้อ “การทําบัญชีอย่างไรเป็ นนักบัญชีมืออาชีพ”จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
8. อาจารย์อมั พร จันแก้ว หัวข้อ “การทําบัญชีรายรับ รายจ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9. การอบรมการจัดทําภาษีธุรกิจ SME อย่างง่าย โดยทีมงานวิทยากรจากสํานักงานภาษีอากรเขต 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยมีสดั ส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการสนับสนุนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยได้รับความร่ วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนจํานวน 312 ทุน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริ จาคเงิน หรื อวัสดุอุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษา โดยได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริ จาคเงิน วัสดุอุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริ จาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษา
จํานวน 13 รายการ
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
ได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม และสถานประกอบการ เป็ นอย่างดียง่ิ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคคล และสถานประกอบการ
ในชุมชน โดยในแต่ละปี จะมีผรู ้ ่ วมบริ จาคทุนเป็ นครั้งคราว ซึ่งทุนที่นกั เรี ยน นักศึกษาได้รับจะไม่ได้รับ
แบบต่อเนื่อง
2. ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกให้เพิ่มขึ้น ด้านการบริ จาคเงิน วัสดุอุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบ ควร
มีการสร้างเครื อข่ายจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพิม่ มากขึ้น
2. จัดทําโครงการความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อระดมทรัพยากร ในการบริ หารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินกิจกรรมอย่างน้อย ภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินงาน
รายการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการ ในการ 
1. แผนพัฒนา
สถานศึกษา
ประสานความร่ ว มมื อกับบุ คคล ชุ มชน สมาคม
2. แผนปฏิบตั ิงานฝ่ าย
ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ธุรการ
เพื่อระดมทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกษา
3.โครงการประสาน
ความร่ วมมือ
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

2. สถานศึกษามีจาํ นวนบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัด การศึ ก ษาด้า นระบบทวิ ภ าคี หรื อ
ด้านการฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ หรื อ
ด้า นการศึ ก ษาดู ง านของผูเ้ รี ย นด้า นใดด้า น
หนึ่ งหรื อหลายด้าน โดยมี สัดส่ วนของความ
ร่ วมมือ 1 แห่ ง ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน



3. สถานศึ ก ษาได้รั บ ความร่ ว มมื อช่ ว ยเหลื อ
จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ
เชิ ญเป็ นครู พิเศษ วิทยากร ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน



4. สถานศึกษาได้ความร่ วมมือช่ วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยมี
สัดส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องในการบริ จาคเงิ น หรื อวัสดุ อุปกรณ์ หรื อ
ครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลาย
อย่าง เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
ผ่ าน ไม่
ผ่ าน

1.โครงหารฝึ ก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.โครงการศึกษาดูงานแต่
ละสาขา
3.รายงานการจัดส่ งนักศึกษา
ฝึ กงาน
4. รายงานการจัดส่ งนักศึกษา
ฝึ กงาน

1.โครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
2.หนังสื อเชิญวิทยากร
3.หนังสื อขอบคุณวิทยากร
สมุดลงนามวิทยากรมาบรรยาย
4.รายงานประเมินความพึงพอใจ

1. ระเบียบรายชื่อนักเรี ยน
นักศึกษาที่รับทุนการศึกษา
2.หนังสื อขอบคุณ
3.เกียรติบตั ร

1.หนังสื อขอบคุณ
2. เกียรติบตั ร

5

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้

ผลสั มฤทธิ์ของการ
ผลการประเมิน
ดําเนินงาน
ดี (4)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัดการศึกษาตาม ปฏิบตั ิตาม 4 (ข้อ)
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ดีมาก (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนิ นการตามนโยบายสําคัญของ ปฏิบตั ิตาม 5 (ข้อ)
หน่วยงานต้นสังกัด
ปฏิบตั ิตาม 5 (ข้อ)
ดีมาก (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ปฏิบตั ิตาม 5 (ข้อ)
ดีมาก (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ดี (4)
ตัวบ่ งชี้ ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ปฏิบตั ิตาม 4 (ข้อ)
ด้านครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูล
ดีมาก (5)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.6 ระดับ คุ ณ ภาพในการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การ ปฏิบตั ิตาม 5 (ข้อ)
บริ หารจัดการศึกษา
ค่ าคะแนนเฉลีย่
4.66
ตัวบ่ งชี้

สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ดีมาก

(หมายเหตุชีแ้ จง : สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้ ค่าคะแนนของทุกตัวบ่ งชีม้ าหาค่ าเฉลีย่ )
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ
พัฒนารายวิชา หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีความรู ้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้าน
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
2. มีการกํากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครู ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบถ้วน สมบูรณ์ดา้ นเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ดําเนินการให้ครู ทุกคนจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา ตาม
ปฏิทินของฝ่ ายวิชาการ
1.นิเทศติดตามครู ผสู ้ อนโดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน หัวหน้าสาขาวิชา
และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทําการนิเทศการสอนและตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ครู ผสู ้ อน
2. แบบสรุ ปการนิเทศและสังเกตการณ์สอนครู ประจําปี การศึกษา 2559 คิดเป็ นร้อยละ 84.85
อยูใ่ นระดับ ดี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. คณะผูน้ ิเทศติดตาม การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน พบว่ามีการจัดการเรี ยน การสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ครู ผสู ้ อนจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรี ยนตามสภาพจริ งไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ งไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากการฝึ กปฏิบตั ิ การสร้างชิ้นงาน จากการ
เรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น จากการฝึ กปฏิบตั ิและวัดผลประเมินผลการเรี ยน
ตามสภาพจริ ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน การกับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน
เพื่อเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีกิจกรรมนิเทศตามการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการนิเทศการสอน
2. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา โดยบันทึกปั ญหา แนวทาง การ
แก้ปัญหาจากผลการเรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.คณะผูน้ ิเทศติดตามการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน พบว่า มีการจัดการเรี ยน การสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ครู จดั ทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรื อการวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
1. การระบุปัญหา
2. การระบุวตั ถุประสงค์
3. วิธีการดําเนินการ
4. การเก็บข้อมูล
5. การวิเคราะห์ รายงานสรุ ปผลเพื่อนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาหรื อการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรื อการวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุ ปผลเพื่อนําความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาหรื อการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
2. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ให้ครู จดั ทําวิจยั ได้อย่างถูกต้อง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครู ผสู ้ อนพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยการจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยน นวัตกรรม สื่ อการเรี ยน
การสอน ภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 83.33
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา ดําเนินการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดย วางแผนงานการดําเนิ นการจัดการ
เรี ยนการสอน ให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอนที่ลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให้ครู ผสู ้ อนแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนรู ้
วางแผนงานการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู บนั ทึกหลังการสอน พร้อมทั้งนําผลการนิ เทศ
การบันทึกหลังสอนไปจัดทําวิจยั เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน และนําผลจากการวิจยั ไปใช้
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
จุดทีค่ วรพัฒนา
จัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนให้หลากหลายวิชามากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนากระบวนการเรี ยนการ
สอน ให้ครบตามรายวิชาของหลักสู ตร
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สร้างแรงจูงใจในการจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนให้หลากหลายวิชา
2. จัดทําโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ และวิจยั ในชั้นเรี ยน
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินงาน
รายการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน

 1.โครงการจัดการเรี ยนรู ้ที่
1. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้ครู ทุกคนจัดทําแผนการเรี ยนรู ้รายวิชาที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
2.โครงการจัดทําแผนการจัดการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
เรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะ
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
เรื่ อง เทคนิคการสอนแบบ
สอน
Active Learning
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี


2. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้ครู ทุกคนจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา และมีการบันทึก
หลังการสอน

3. แผนกวิชามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้ครู ทุกคนนําผลจากการวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ งไปใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ 
ดูแลให้มีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ทุ ก คนเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการแก้ไ ขปั ญ หา
พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ 
ดู แลให้ครู ทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยน
การสอนรายวิ ช าโดยการศึ ก ษาหรื อการวิ จ ัย
อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวตั ถุประสงค์
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุ ปผลเพื่อ
นําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาหรื อการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์
สรุ ปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน


เอกสาร/หลักฐาน
1.โครงการส่ งเสริ มความ
เป็ นเลิศสู่ สากล
2.โครงการนิเทศการสอน
1.โครงการวัดและ
ประเมินผล
2.โครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ




1.โครงการนิเทศการสอน

1.โครงการที่อยูใ่ นฝ่ าย
ธุรการ



4

ดี
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ
พัฒนารายวิชา หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดูแลให้ครู พฒั นารายวิชาโดยปรับปรุ งเนื้ อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู พฒั นารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรื อพัฒนาร่ วมกับสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนสื่ อการสอนและกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนใน
รายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผล
ไปปรับปรุ งแก้ไขรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครู ศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครู พฒั นารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรื อพัฒนาร่ วมกับสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนสื่ อการสอนและกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนใน
รายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
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4. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผล
ไปปรับปรุ งแก้ไขรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. งานหลักสู ตรการสอน และครู ประจําแผนกวิชา ได้สาํ รวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรื อกลุ่มวิชากับสถานประกอบการ ในรายวิชาที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพของนักเรี ยน
นักศึกษา โดยสํารวจหน่วยงาน หรื อสถานประกอบการที่เชื่อถือได้มีชื่อเสี ยงหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
บางส่ วนในรายวิชา เช่น เพิ่มหัวข้อในรายวิชาเดิม ให้เหมาะสมทันสถานการณ์ และเหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ หรื อการประกอบอาชีพในปัจจุบนั
2. นอกจากการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา ครู ในแผนกจะแทรกบทเรี ยนเพิม่ เติมให้กบั วิชา เก่าที่
ยังไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทนั สมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
3. ครู มีการใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหรื อกลุ่ม
วิชาที่พฒั นาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรู ณ์โดยครู ทุกคน มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
4. มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนําผลไปปรับปรุ งแก้ไขรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นา
5. มีรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาตามประเด็น การประเมินข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขาวิชา
ที่จดั การเรี ยนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานศึกษาได้มอบหมายให้แผนกวิชาปรับปรุ งพัฒนารายวิชาหรื อ กลุ่มวิชาโดยมีการปรับปรุ ง
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอแนะและสนับสนุนให้ครู ทราบเนื้อหาที่ทนั สมัยกับ
เหตุการณ์ปัจจุบนั ในวิชาต่างๆ มีการปรับปรุ งเนื้อหาวิชาอย่างสมํ่าเสมอและมี การพัฒนาวิชาร่ วมกับสถานประกอบการ
จุดทีค่ วรพัฒนา
หลักสู ตรมีจาํ นวนหลายสาขาวิชา หลายประเภทวิชา ส่ งผลให้การพัฒนาหลักสู ตรทําได้ค่อนข้างยาก
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
การพัฒนาหลักสู ตร ปวช. ควรพัฒนาหลังการใช้อย่างน้อย 3 ปี และหลักสู ตร ปวส. ควรพัฒนา
หลังการใช้อย่างน้อย 2 ปี
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ประเด็นการประเมิน
รายการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้ครู ศึกษา สํารวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรื อ
กลุ่มวิชา

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่ มี

ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน


2. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ 
ดูแลให้ครู พฒั นารายวิชา หรื อกลุ่มวิชาตาม
ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรื อ
พัฒนาร่ วมกับสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



3. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุนสื่ อการ
สอนและกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนในรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์





เอกสาร/หลักฐาน

ไม่ ผ่าน
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
แบบสํารวจตามสาขาวิชา
2. รายงานสรุ ปการสํารวจ
งานหลักสู ตรแผนกวิชา
1.โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
รายชื่อสถานประกอบการ
2.หนังสื อขอความร่ วมมือ
กับสถานประกอบการ
3.คําสัง่ แต่งตั้ง
4.รายงานการประชุมของ
สถานประกอบการ
5. สรุ ปผลการประชุม
1.โครงการนิเทศการสอน
2.โครงการส่ งเสริ มความ
เป็ นเลิศสู่ สากล
รายงานการจัดทําหลักสู ตร
ที่มีการพัฒนา
3. สื่ อการสอน
4. แผนการสอน
5.แผนการเรี ยนรู ้ ที่นาํ ไปใช้
กับนักเรี ยน/นักศึกษา
6. แบบประเมิน
7.รายงานประเมินผลการเรี ยน
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รายการประเมิน
4.สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ
ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุ งแก้ไข
รายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่พฒั นา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่
พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จดั การเรี ยน
การสอน
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

การปฏิบตั ิ
มี


ไม่ มี



ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน


เอกสาร/หลักฐาน

ไม่ ผ่าน
1.โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะ
2. แบบประเมิน
3. รายงานการประเมิน
1. รายงานการพัฒนาฐาน



สมรรถนะของแต่ละ
สาขาวิชา

4

ดี
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูตอ้ ง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวิชา หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง ให้ถูกต้อง ครบถ้ว น สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิอาชี วศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พ.ศ. 2556 และตามที่ ห ลัก สู ต รและระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและการ
ประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตรกําหนด เพื่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษายังไม่ได้ดาํ เนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษายังไม่มีมีผเู ้ รี ยนระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยน โดยให้มีครู นิเทศไปนิเทศผูเ้ รี ยนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
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1. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรี ยน โดยมีครู นิเทศไปนิเทศผูเ้ รี ยนอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึ กงานในสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึ กษาดําเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ ในสถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยน ซึ่ งในปี การศึกษา 2559 ได้จดั ให้มีสถานประกอบการเพื่อใช้
ฝึ กประสบการณ์ ทั้งสิ้ น 47 แห่ ง จากจํานวนผูฝ้ ึ กงานทั้งหมด 192 คน โดยให้มีครู นิเทศผูเ้ รี ยนอย่าง
น้อย 1 ครั้งครบทุกคน
2. ครู นิเทศไปนิเทศผูเ้ รี ยนอย่างน้อย 1 ครั้ง ในแต่ละภาคเรี ยน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดูแลให้ผูเ้ รี ยนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พที่
สอดคล้องกับสาขางานที่ เรี ย นเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ส่งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทํา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่ เรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มตามความ เหมาะสม โดยผลงานที่เกิ ดขึ้น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการ ทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเ้ รี ยนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยนเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
76.71 ของ จํานวนโครงการทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผูเ้ รี ยนที่
ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผูเ้ รี ยนที่
ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ในระดับ ปวช. ร้อยละ 94.84 ระดับ ปวส. ร้อยละ 92.48เฉลี่ย
ร้อยละ 93.66 ของจํานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู ้ ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม จากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกหรื อองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาดําเนินการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู ้ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม โดยการส่ งผลงานเข้าร่ วมการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็ นต้น
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีผเู ้ รี ยนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม
จริ ยธรรม จากบุคคลและหน่วยงานภายนอก/องค์กรภายนอก ร้อยละ9.22ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
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จุดเด่ น

1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม
2. สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน
3. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้
ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม
จุดทีค่ วรพัฒนา
เพิ่มการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรเปิ ดสอนระบบทวิภาคี เพื่อเป็ นการเพิม่ ปริ มาณผูเ้ รี ยน
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินงาน
รายการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน


1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐานการ
ไม่มี
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด


2. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้
1. โครงการฝึ ก
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถาน
ประสบการณ์
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่
2.โครงการฝึ กงานใน
เรี ยน โดยให้มีครู นิเทศไปนิเทศผูเ้ รี ยนอย่างน้อย 1
สถานประกอบการ
ครั้ง
3. รายงานการนิเทศ
การฝึ กงาน
4.รายชื่อสถาน
ประกอบการ
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

3. สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่มตามความ เหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

4. สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผเู ้ รี ยน
ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการ
เข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสู ตร

5.สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้
ผูเ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้
ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม จากบุคคลหรื อ
หน่วยงานภายนอกหรื อองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
สรุ ปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ไม่ มี


ผลการ
ดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. โครงการจัดทํา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์/และวิจยั
ของผูเ้ รี ยน
2. คําสัง่ แต่งตั้ง
3. รายงานผลงานของ
นักเรี ยน นักศึกษา

1. โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. คําสัง่ แต่งตั้ง
3. รายงานผลคะแนน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ



1. โครงการส่ งเสริ ม
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ใน
สถานศึกษา
2. คําสัง่ แต่งตั้ง
3.สรุ ปโครงงาน
3

พอใช้
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนกํากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูตอ้ ง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวิชา หรื อกําหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
คําอธิบาย
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริ มสร้าง
การเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทํางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริ การวิชาการวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมินที่ 1
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้
1.1 โครงการ ประชาธิปไตย
1.2 โครงการ แห่เทียนพรรษา
1.3 โครงการวันพ่อ
1.4 โครงการ วันแม่
1.5 โครงการไหว้ครู
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ และมีผเู ้ รี ยนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรม/
โครงการ
2. นักเรี ยนนักศึกษามีจิตสํานึก และตระหนักถึงความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ และส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 5
กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
2. สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ดังนี้
2.1 โครงการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
2.2 กิจกรรมเทนํ้าชีวะภาพ
2.3 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
2.4 กิจกรรมประกวดสิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2.5 กิจกรรมจัดระบบเปิ ด - ปิ ดไฟในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ
และมีผเู ้ รี ยนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ
2. นักเรี ยนนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี ในการรักษาคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกันรับผิดชอบใน
การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
3. นักเรี ยนนักศึกษา มีจิตสํานึก รักษ์ธรรมชาติส่ิ งแวดล้อม และสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 5
กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
3. สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
3.1 โครงการกีฬาสี
3.2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
3.3 โครงการทัศนศึกษา
3.4 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
3.5 กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ
และมีผเู ้ รี ยนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ
2. นักเรี ยนนักศึกษา มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม
3. นักเรี ยนนักศึกษา ได้เรี ยนรู ้ถึงความสามัคคี เป็ นหมู่คณะ มีระเบียบวินยั
4. นักเรี ยนนักศึกษามีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 4
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่นอ้ ยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
4. สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
4.1 โครงการบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์
4.2 โครงการเขียนแผนการเรี ยนรู ้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 กิจกรรมปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
4.4 กิจกรรมการบันทึกความดี
4.5 กิจกรรมอบรมหลักสู ตรระยะสั้น (ขวดแก้วรี ยสู )
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.สถานศึกษา มีกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
5 กิจกรรม/โครงการ และมีผเู ้ รี ยนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ
2. นักเรี ยนนักศึกษา สามารถนําความรู ้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน และสร้าง
รายได้ให้กบั ตนเอง
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3. นักเรี ยนนักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกฝังจิตอาสา และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ประเด็นการประเมินที่ 5
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริ การวิชาการ วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่นอ้ ยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับ
ดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
5. สถานศึกษา ดําเนินการให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริ การวิชาการ วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ดังนี้
5.1 กิจกรรมอบรมหลักสู ตรระยะสั้น (ขวดแก้วรี ยสู )
5.2 กิจกรรม อบรมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
5.4 กิจกรรม อบรมภาษีเงินได้นิติบุคคล
5.5 กิจกรรม อบรมการทําริ บบิ้นไว้อาลัย
5.6 กิจกรรมอบรมการทํา ส.ค.ส. จากสมาร์ทโฟน
5.7 กิจกรรม สอนทําบัญชีครัวเรื อน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 กิจกรรม อบรมการขายออนไลน์
5.10 กิจกรรม อบรมการทําพวงกุญแจจากแป้งข้าวโพด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริ การวิชาการ วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จํานวน 10 กิจกรรม/โครงการ และมีผเู ้ รี ยนทุกแผนก
วิชา ทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ
2. นักเรี ยนนักศึกษามีทกั ษะ ในการพัฒนาฝี มือ การประกอบวิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
หลังจากจบการศึกษาแล้ว
3. เป็ นการปลูกจิตสํานึกด้านจิตอาสาให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)

79

จุดเด่ น

สถานศึกษาได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของคณะผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนนักศึกษา โดยมีระบบการดูแลติดตาม ให้ทุก
คนเข้าร่ วมกิจกรรม ในทุกๆกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาดําเนินการจัด
จุดทีค่ วรพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ชุมชน หรื อองค์กรอื่นๆที่อยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงมีส่วนร่ วม ในการจัดกิจกรรม การพัมนาผูเ้ รี ยน ควบคู่ไปกับสถานศึกษา หรื อการเข้า
ร่ วมกิจกรรมในบางโอกาส เพื่อเป็ นการร่ วมกัน ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติอนั พึง
ประสงค์
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรดําเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ชุมชน หรื อองค์กรอื่นๆที่อยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียงมีส่วนร่ วมในการพิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
เอกสาร/
ดําเนินงาน
รายการประเมิน
หลักฐาน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน


1. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัด
1. รายงาน สรุ ป
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
โครงการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
2. รายงาน
เป็ นประมุข และทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม
น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้า
ร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม


2. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัด
1. รายงานสรุ ป
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 5 กิจกรรม
โครงการ
และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ย
2. รายงาน
กว่า 1 กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

3. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม 
1. รายงานสรุ ป
ด้านการส่ งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 5
โครงการ
กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรม
2.รายงานผูเ้ ข้าร่ วม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
กิจกรรม
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ

มี
4. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม 
ด้านการส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่นอ้ ยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่
ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม

5. สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ 
ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริ การ
วิชาการ วิชาชีพหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่นอ้ ย
กว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ค่ าคะแนนเฉลีย่
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

ไม่ มี

ผลการ
เอกสาร/
ดําเนินงาน
หลักฐาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

1. รายงาน
2. สรุ ป
โครงการ
3. รายงาน
ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

1. รายงาน
สรุ ปผลความ
พึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม
5

ดีมาก

ผลสั มฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน
ปฏิบตั ิตาม 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตาม 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตาม3 ข้อ
ปฏิบตั ิตาม 5 ข้อ
4.00

ผลการ
ประเมิน
ดี (4)
ดี (4)
พอใช้ (3)
ดีมาก (5)

ดี

(หมายเหตุชีแ้ จง : สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้ ค่าคะแนนของทุกตัวบ่ งชีม้ าหาค่ าเฉลีย่ )
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนิ นการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนิ นการตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษาผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาํ เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาํ เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
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5. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาได้ส่งเสริ ม สนับสนุนให้จดั ทําโครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. โครงการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เป็ นประจําทุกปี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษามีรายงานการประเมินตนเอง ของแผนกวิชา, ครู ผสู ้ อน และงานในแต่ละฝ่ าย
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจําปี การศึกษา 2559
4. มีรายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพ ดี
5. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ
ดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทํารายงาน
ประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลจาก
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็ นข้อพิจารณาในการพัฒนา
คุณภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาในเรื่ อง การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทําฐานข้อมูลในการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของงาน/แผนกวิชา/ฝ่ ายบริ หารทุกฝ่ าย โดยให้ทาํ เป็ นงานประจํา
และทําให้เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
ได้ตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ครู และบุคลากรทุกคนควรให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ
ดําเนินการตามคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเต็มที่
2. ควรให้ความสําคัญ และนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายใน ไปจัดทําแผนปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
การปฏิบตั ิ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
รายการประเมิน
มี ไม่ มี ผ่ าน ไม่ ผ่าน


1.มาตรฐาน
สถานศึกษา
2.แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา





1.รายงานประจําปี


3. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จดั ทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน



1.รายงานการ
กํากับติดตาม



1.รายงานประจําปี
รายงานประเมิน
ตนเอง


1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู บุคลากรทางการศึกษาผูเ้ รี ยนชุมชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาํ เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
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รายการประเมิน

การปฏิบตั ิ
มี

5. สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
สรุปการปฏิบัติตามประเด็น/ค่ าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ไม่ มี


ผลการ
ดําเนินงาน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน


4

ดี

เอกสาร/หลักฐาน
1.แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 ร้ อยละของตัวบ่ งชี้ทมี่ ีการพัฒนา
คําอธิบาย
จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจํานวนตัวบ่งชี้ท้ งั หมดที่มีการประเมินตั้งแต่ตวั บ่งชี้
ที่ 1.1 – 4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดงั นี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรื อมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งสองอย่างในปี ปัจจุบนั สู ง
กว่าในปี ที่ผา่ นมา ถือว่าตัวบ่งชี้น้ นั มีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปี ที่ผา่ นมา “ดีมาก” และระดับคุณภาพในปี ปัจจุบนั “ดีมาก” โดยมี
ค่าคะแนนสู งขึ้นหรื อเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้น้ นั มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ท้ งั หมดที่มีการประเมิน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดที่มีการประเมิน ตั้งแต่ตวั บ่งชี้ที่ 1.1 4.1
หมายเหตุ เนื่องจากตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในปี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

การศึกษา 2559 เป็ นตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินขึ้นใหม่
วิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถนําตัวบ่งชี้ในปี การศึกษาปัจจุบนั ไป
เปรี ยบเทียบกับปี การศึกษาก่อนได้

ผลการประเมิน ตามประเด็นการประเมิน ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
กําหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ไม่ผา่ น
 ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรุ ง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่ น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (1.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน (1.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ (3.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด (3.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร (3.10)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน (3.11)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ (3.8) , (3.9)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา (3.12)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา (2.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา (2.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา (2.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (6.1), (6.2), (6.3), (6.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (7.1)
จุดทีค่ วรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน (1.1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 ในแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ค่ าคะแนนเฉลีย่
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

ผลสั มฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
ปฏิบตั ิตาม 4 ข้อ
4

ผลการ
ประเมิน
ดี(4)
-

ดี

(หมายเหตุชีแ้ จง : สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ให้ ค่าคะแนนของทุกตัวบ่ งชีม้ าหาค่ าเฉลีย่ )
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5.สรุ ปผลและแนวทางการพัฒนา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ผลการประเมิน
ค่ าคะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน
มาตรฐานที่ 2 ด้ านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริ หารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หาร
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “พอใช้”
จํานวน
5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุ ง”
จํานวน
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน”
จํานวน

6
5
2
0
0

5
3

ดีมาก
พอใช้

4

ดี

5

ดีมาก

5
5
4

ดีมาก
ดีมาก
ดี

5

ดีมาก

4
4
3
5

ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก

4
-

ดี
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนา ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา มีการพัฒนาทุกฝ่ ายอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารสามารถ
สื่ อสารแนวทางการพัฒนา แนวทางการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สาํ คัญทําให้บุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ให้ความร่ วมมือในการดําเนินงานต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้การบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการดําเนินงานภายในสถานศึกษา
5.2.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ลดจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาออกกลางคันและศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน และ
หาแนวทางการแก้ปัญหา
2. ควรศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับแรกเข้า
3. ส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น
4.พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ขอ้ มูลความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชน
5. บุคลากรผูร้ ับผิดชอบงานต่างๆ ของสถานศึกษา ควรศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสิ น เกณฑ์
การตัดสิ นของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อดําเนินงานให้ได้ผลการประเมินในระดับที่ดีข้ ึน
6.ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพ
ประจําปี และเขียนแผนพัฒนาในปี ต่อไป
5.2.3 ข้ อเสนอแนะหรื อแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ งและประเมินผลตามสภาพจริ งเช่น เพิ่มกิจกรรมการบริ การวิชาชีพ และจิตอาสา
2. พัฒนาระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิตนเพื่อให้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมากขึ้น
3. เพิม่ ทักษะภาษาต่างประเทศให้กบั ผูเ้ รี ยน
5.2.4 ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯในอนาคต
1. จัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบทวิภาคี
2. สร้างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษา
3. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเข้าสู่ มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั้งระดับฝ่ าย แผนกวิชา และงานให้มีประสิ ทธิภาพ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ น ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั
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90

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา

CHAO PRAYA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE
34 ถ. เพชรบุรี ข้ างสะพานลอยยมราช เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร.02-215-8158, 02-215-6235 โทรสาร. 02-613-9019

คําสั่ งที่
น.10/2560
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
และเขียนรายงานประเมินตนเอง
เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองปี การศึกษา 2559
ตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งให้อาจารย์ที่มีรายนามต่อไปนี้ เป็ นคณะกรรมการ
ดําเนินการ
มาตรฐานที่ 1 ด้ านการจัดการศึกษา (หัวหน้ า อ.นิภา)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.กาญจนา , อ.นิภา)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.นิภา , อ.วุฒิเมศร์)
มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการศึกษา (หัวหน้ า อ.ศุภาภรณ์ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม (ผูร้ ับผิดชอบ อ.วิเลิศ, อ.สรัญญา)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด (ผูร้ ับผิดชอบ อ.นงลักษณ์, อ.ศุภาภรณ์)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.ศุภาภรณ์, อ.พงษ์วฒั น์)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.ศิริกลุ , อ.นงลักษณ์)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านสถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ (ผูร้ ับผิดชอบ อ.นรี , อ.ชูศรี )

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.นวพร, อ.กาญจนา, อ.พงษ์วฒั น์)
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ (หัวหน้ า อ.แพรวา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.แพรวา, อ.ไปรยา)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.จีระพร, อ.สรรเสริ ญ, อ.ไปรยา)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.สรัญญา, อ.ธีระพงษ์, อ.วุฒิเมศร์)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

(ผูร้ ับผิดชอบ อ.สมชาย, อ.นวพร อ.ชัยทัศน, อ.พรนภา)
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการกระกันคุณภาพภายใน (หัวหน้ า อ.ผ่ องศรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.ผ่องศรี , อ.แพรวา, อ.พรนภา)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
(ผูร้ ับผิดชอบ อ.ธีระพงษ์, อ.นรี , อ.จีระพร)
สัง่ ณ วัน 19 เมษายน 2560
ลงชื่อ

(นางสาวนงลักษณ์ ปี ตะวรรณ)
ผูอ้ าํ นวยการ

