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วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
รายงานการประเมิน คุณภาพภายในของวิท ยาลัยสารพัดช่างยะลา ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ
รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่6
มาตรฐานและการประกั นคุณภาพการศึก ษา กาหนดให้ส ถานศึก ษาทุ ก แห่ง จัดให้มี ก ารประกั น
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึก ษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อ งโดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเ สนอต่อหน่วยงานต้น สัง กั ด หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก รายงานการประเมิ นคุณภาพภายในเล่มนี้ ดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจานวน 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ส่วน จานวน 8 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้
ซึ่ง เป็นมาตรฐานที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาก าหนดไว้เ ป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อการประกั นคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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พฤษภาคม 2558
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.3 แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา
1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
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1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ 2 กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ภำคผนวก
- มอบหมายหน้าที่ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา
และระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
- มอบหมายหน้าที่ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา
และระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
( พ.ศ.2435 – 2535) มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา (เช่าที่ดินวัดเวฬุวัน สัญญา 30 ปี อัตราค่า
เช่า 16,020 บาท/ปี)
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Website
e – mail
เลขวิทยุเคลื่อนที่

:
:
:
:
:
:
:

4/2 ถ. เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
0-7327-4506-8
0-7336-1105
yala 05
www.yalapoly.ac.th
yalapoly@hotmail.com
yala30

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2.4 สาขางานการบัญชี
2.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 ประชาชนทั่วไป
3.2 มัธยมฯ-ประถมฯ
3.3 ผู้พิการ/ด้อยโอกาส
4. หลักสูตรอื่นๆ
ฝึกอบรมอาชีพ

กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในระดับ ดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่งผลการประเมิน
ของมาตรฐานมีดังนี้
มาตรฐานที่ได้ระดับดีมาก มีจานวน 5 มาตรฐาน
ได้แก่ 2 , 3 , 4 , 6 , 8
มาตรฐานที่ได้ระดับดี
มีจานวน 2 มาตรฐาน
ได้แก่ 1 , 7
มาตรฐานที่ได้ระดับพอใช้ มีจานวน 1 มาตรฐาน
ได้แก่ 5
ตำรำงผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มำตรฐำน
1. ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
7 . ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย ระดับคุณภำพ หมำยเหตุ
3.72
ดี
4.60
ดีมาก
4.92
ดีมาก
5.00
ดีมาก
3.50
พอใช้
5.00
ดีมาก
4.00
4.70
4.43

ดี
ดีมาก
ดี

จุดเด่นของสถำนศึกษำ
การจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่แผนก/บุคคล ทาให้เกิด
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วม บุคลากรมีความรู้ในการจัดทาระบบงานประกันคุณภาพมาก
ขึ้นมีความเข้าใจ และเห็นถึงความจาเป็นในการจัดทากิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กาหนด
เข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร จากการประเมินผลและการจัดทารายงานการประเมิน คุณภาพ
ภายในปีการศึกษา พ.ศ.2558 สามารถบ่งบอกถึงจุดเด่นของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ดังนี้
- ประเภทหลักสูตร ปวช. ปวส. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00
ขึ้นไป ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ร้อ ยละของผู้ เ รีย นที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา มี
กระบวนการในการฝึก งาน ระดับ คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึก ษาหรือ
วิทยาลัย ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึ ก งาน ศู น ย์วิ ท ยบริ ก าร ระดับ คุณ ภาพในการบริห ารจัด การวัส ดุ อุป กรณ์ ครุ ภั ณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับคุณภาพใน
การปลู ก ฝัง จิ ตส านึก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับ
คุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประเภทหลักสูตรระยะสัน้ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ร ายวิชา ร้อยละของ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ที่ได้รบั การพัฒนา ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
- ด้านการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอนหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้นเป็นจ านวนมาก ทาให้ก ารบริการวิชาชีพสอดคล้องกับ ความต้องการของชุม ชน
สังคม องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบกับวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในโครงการการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพในพื้นที่ ห่างไกล (อาเภอบันนังสตา) ทาให้มี
ปริมาณผู้เรียนระยะสั้นเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายของหลักสูตร

จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ
- ประเภทหลัก สูตร ปวช. ปวส. การจัดการเรียนการสอนต้องพัฒ นาเพื่อ ให้
ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางด้านการศึกษาร้อยละของผู้เ รียนที่มี คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึ กษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558
- ประเภทหลักสูตรระยะสัน้ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
1. รักษาสภาพมาตรฐานที่เป็นจุดเด่น มีแผนงาน/โครงการ รองรับ , สนับสนุนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. พัฒนาสมรรถนะครู/ผู้เรียน ด้านการจัดทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม พร้อมจัด
งบประมาณสนับสนุน
3. พั ฒนาระบบประเมิ น คุณภาพภายใน ให้มีก ารเก็ บข้อมู ล ประเมิ นผลให้เป็นปัจจุบัน
และจัดทาโครงการสนับสนุนกรณีมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
4. จัดโครงการสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านการทดสอบ V-NET
5. แก้ ปัญ หาผู้เ รียนออกกลางคัน ด้วยการเพิ่ม ประสิท ธิภาพระบบดูแลนัก เรียน และ
กิจกรรมเสริม จัดหารายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน
6. จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการการอาชีวศึกษา ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน
และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
7. จัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทั้ง ด้านวัสดุฝึก และ
เครื่องมืออุปกรณ์

1

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ขึ้นในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2435 - 2535) โดย
มอบหมายให้ก รมอาชีวศึก ษาในขณะนั้นดาเนินการจัดหาที่ ดินเพื่อจัดตั้งและกรมอาชีวศึก ษาได้
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น
เดือนพฤศจิก ายน 2534 นายบุญสม พึ่งปาน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
ปัตตานีและคณะได้เ ข้ากราบนมัส การท่านพระครูร ามั นห์คณารัก ษ์เ จ้าอาวาสวัดเวฬุวันเพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเมือ่ ทราบถึงวัตถุประสงค์แล้วท่าน
พระครูรามันห์คณารักษ์ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัดมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวาคือเลขที่
4/2 ถนนเวฬุวัน อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เช่าสาหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูโดยมี
สัญญาเช่า 30 ปี
ต่อมานายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาซึ่งทาหน้าที่
ผู้ประสานงานในขณะนั้นก็ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดาเนินการต่อไป
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาสังกัดกองการศึกษา
อาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย ดร.ก่ อ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้ นกรมอาชีวศึก ษาก็ได้จัดสรรงบประมาณให้เ พื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติงานขนาด 4 ชั้น จานวน 2 หลัง อาคารเรียนและสานักงานจานวน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 1 หลัง บ้านพักครู จานวน 2 หลัง 12 ห้อง และบ้านพักนักการภารโรง
จานวน 3 หลัง 6 ห้อง
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
เลขที่ตงั้
โทรศัพท์
โทรสาร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Website
e – mail
เลขวิทยุเคลื่อนที่

:
:
:
:
:
:
:

4/2 ถ. เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
0-7327-4506-8
0-7336-1105
yala 05
www.yalapoly.ac.th
yalapoly@hotmail.com
yala30

2
แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ทิศเหนื อ
60.00
ถนนเวฬุวน
ั
พระวิศณุกรรม

16.00

1

โรงอาหาร

30.00

16.00

เข้า

ป้ อมยาม

30.00

ลานเอนกประสงค์

2
บริ เวณจอดรถ

35.00
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสาธง
270.00

4

20.00

3

ถนน

70.00

5
10.00

6

11.00

7

ลานจอดรถ

11.00

ศาลพระภูมิ
6.60
10.00

1
2
3
4
5
6,7
7,,,18

8

9
แนวเขตที่ดิน

10

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
สานักงานและหอประชุม 2 ชั้น
บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 8,7
บ้านพักครู อาจารย์ ระดับ 3 - 4
บ้านพักนักการภารโรง

3
การคมนาคม
ระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอ/เขต
ระยะห่างจากที่ว่าการจังหวัด
ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 4 กิโลเมตร
ประมาณ 4 กิโลเมตร
ประมาณ 1,084 กิโลเมตร

ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
นายณรงค์ แก่นแท่น
นายไพบูลย์ เพ็ชร์สงคราม
นายปรีดี เกตุทอง
นายบพิตร เสตะเมธากุล
นายณรงค์ ไทยทอง
นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์

ระยะเวลา
พ.ศ.2535 – 2539
พ.ศ.2540 – 2545
พ.ศ.2546 – 2550
พ.ศ.2550 – 2551
พ.ศ.2551 – 2552
พ.ศ.2553 – 2558
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สถานศึกษาตั้ง อยู่ในบริเ วณชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278 ครัวเรือน
ภายในชุมชนได้ส นับ สนุนส่งเสริมอาชีพแม่บ้านให้มี อาชีพเสริม โดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ชื่อ
กล้วยกวนเลิศรส ผลิตขนมทองม้วน ทองพับ ผลิตโดยกลุ่มชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลาและมีเขต
ติดต่อกับชุมชนต่างๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุม ชนหัวสะพานสะเตงประชากรประมาณ ,2 ครัวเรือน
กิจกรรมภายในชุมชน คือ การทาผ้าบาติก โครงการจัดตั้งอาสาสมัครรวบรวมและแยกขยะในชุมชน
- ทิศตะวันออกติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง ประชากรประมาณ 280 ครัวเรือน
โดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และแปรรูปอาหาร (ทาหนางและปลาส้ม)
- ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับชุมชนห้าแยกกาปงบาโงยประชากรประมาณ 415
ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ โครงการเลี้ยงไก่บ้านสามสายเลือด โครงการเลี้ยงปลาใน
กระชัง เพาะพันธุ์ปลาจาหน่าย

4
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 ปรับปรุง พ.ศ.
2558หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรอื่นๆ ประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตาม
หลักสูตร ระดับชั้น และเพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น/สาขางาน

ปกติ

รวม

ทวิภาคี
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ชาย

หญิง

-

-

28
25
4

1
-

28
25
4

1
-

28
26
4

-

-

14
13
2

-

14
13
2

-

14
13
2

-

-

4
5
87

1

4
5
87

1

4
5
88

38
34
26
15

2
7
18
23

-

-

38
34
26
15

2
7
18
23

38
36
34
18
37

-

15

21
26
-

-

21
26
-

15

21
26
15

ปวช.1
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.2
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส.2
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคคอมพิวเตอร์ (3 ปี)

5
ตารางที่ 1.2 (ต่อ) จานวนผูเ้ รียน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตาม
หลักสูตร ระดับชั้นและเพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น/สาขางาน

รวม

ปกติ
ชาย หญิง

ทวิภาคี
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

,
3
124
124

6
53
140

6
,
3
177
264

,
13
11
18
101
102

6
17
13
11
13
278
366

ปวส.2
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคคอมพิวเตอร์ (คู่ขนาน)

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ส-อ)
รวมระดับ ปวส.
รวม ปวช + ปวส.

,
13
11
18
101
101

1

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอน)
ลักษณะ
หลักสูตร
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.

สาขางาน/รายวิชา
ยานยนต์
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ขับรถยนต์
ระบบส่งกาลังรถยนต์
ระบบเครือ่ งยนต์
ระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
เดินสายไฟฟ้าในบ้าน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ซิลล์สกรีน

75 ชม.
75 ชม. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
75 ชม. ช่างซ่อมแท็บเล็ต
75 ชม. งานบริการคอมพิวเตอร์

จานวนกลุ่ม

จานวนผู้เรียน
ชาย

หญิง

รวม

3
2
1
1
1
1

55
26
6
12
12
12

15
4
4
4

55
26
21
16
16
16

1

20

-

20

6
2
2
1

57
14
31
2,

88
38
-

127
44
31
2,

6
ลักษณะ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/รายวิชา จานวนกลุ่ม
หลักสูตร
โลหะเทียม
75 ชม. ศิลปะโลหะเทียม
3
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
36 ชม. การประดิษฐ์ของชาร่วย
4
85 ชม. การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
45 ชม. เสื้อปกบัว ปกกลาสี
3
75 ชม. กระโปรงเบื้องต้น
2
75 ชม. เสื้อเบื้องต้น
6
75 ชม. เสื้อสมัยนิยม 1
3
อาหารและโภชนาการ
36 ชม. พื้นฐานขนมไทย
3
75 ชม. อาหารไทย
4
75 ชม. ขนมไทย
2
75 ชม. ขนมอบ
5
85 ชม. เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
4
เสริมสวย , ตัดผม
75 ชม. การตัดผมชาย
,
158 ชม. การตัดผมชาย 2
3
75 ชม. สปาหน้า – เทคนิคการแต่งหน้า
3
120 ชม. ซอยผม – ดัดผม
2
คอมพิวเตอร์
75 ชม. โปรแกรมประมวลผลคา
,
75 ชม. โปรแกรมนาเสนอข้อมูล
3
การเลขานุการ
40 ชม. พิมพ์ดีดภาษาไทย
2
75 ชม. พิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น
1
ดนตรี
75 ชม. กีตาร์โปร่งเบื้องต้น
2
รวม

จานวนผู้เรียน
ชาย
หญิง
รวม
34

10

44

15

78
65

78
78

1
4
5
1

68
34
112
5,

61
37
118
68

34
11
15
15

68
57
24
72
52

68
,2
35
,8
68

167
62
2
-

14
55
36

167
76
57
36

76
18

,1
34

188
51

15

37
5

37
20

13
882

31
1,125

44
1,7,8
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ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

ผู้บริหารและรองฯ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาดนตรี
รวมทั้งหมด

3
5
3
5
2
5
6
4
1

3
2
3
2
1
2
-

2
3
2
2
2
4
1

1
2
2
-

3
5
3
4
2
1
2
1
1

34

13

17

16

25 21

1
4
4
3
-

-

3
1
1
1
1
1
-

2
2
1
1
4
5
4
-

- 8

ปทส.
ต่ากว่า
ครู
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

จานวน
(คน)

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร/ครู

วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง
ชาย
หญิง
ป. เอก
ป.โท
ป.ตรี

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

พนักงานฯ

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

2
3
1
-

31 6

1

2
-

1 2

2 1
2 - - 2 - 1
1 1
- - -

-

7

-

3

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา

28 ,
2 2
3 1
2 2
27 14

8 13 3
- 2 1 2 - 2 8 19 3

5
5

4
1
5

7
2
2
2
14

สูงกว่า ป.ตรี

ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

8
2
9

หญิง

4
4

ชาย

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รวม

เพศ

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

จานวน
(คน)

พนักงานราชการ

สถานภาพ

-

8
1.2.2 งบประมาณที่ได้รับ จานวนทั้งสิ้น 25,,15,222 บาท รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 1.6
ตารางที่ 1.6 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2557
รายการ
1.งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2.งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3.ค่าเสื่อมราคา
4.งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
5.1 โครงการ Fix t Center
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5.3 โครงการคุณธรรมนาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
14,,43,885
8,,86,,31
87,,425.68
880,300
624,290
365,000
105,000
52,500
103,000
85,888
25,,15,222
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นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม

นายอิทธิฤทธิ์ ศรี ชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรี ชุมภู

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

ครู คศ.3 ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรจนา พลขันธ์
หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป
นางสาวอารมย์ ขวัญคง
หัวหน้างานบุคลากร
นางดรุณี ส่องสุข
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์

หัวหน้างานบัญชี
นายชาคริต เฉี้ยงเจี้ยน
หัวหน้างานพัสดุ
นายสุดีมัน มะแซ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายไพศาล สุราแม
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวโพชฌงค์ พันธเดช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเสรี ภักดี
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
นายเจษฎา วาเจ๊ะ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
นางสาวนูรยานี สาแม
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางนุจรี ฮ่องย่อง
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนูรีซัน อาบู
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นายสุพรรณ อินทานุกูล
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางจริยา สุวรรณชาตรี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวรูฮานา วามุ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นายสุพรรณ อินทานุกูล
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
นายสถาพร จันทรคีรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวโซเฟีย ปนาแว
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา (ทวิภาคี)

นายซับรี บาการาง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชา

นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการฯ
นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรูฮานา วามุ
หัวหน้าสาขางานอาหารฯ
นางสาวโซเฟีย ปนาแว
หัวหน้าสาขางานการเลขานุการ

นายอาหามะ ดือเร๊ะ
หัวหน้างานสาขางานยานยนต์
นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากาลัง
นางดรุณี ส่องสุข
หัวหน้าสาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
นางนุจรี ฮ่องย่อง
หัวหน้าสาขางานคหกรรมการบริการ
นายโพชฌงค์ พันธเดช
หัวหน้าสาขางานการดนตรี
นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
หัวหน้าสาขางานการบัญชี

,

นายเจษฎา วาเจ๊ะ
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ฯ

1.3 ระบบโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมดังนี้
1.4.1 ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจาปี
การศึกษา 2557
1.4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเข้าฐานผจญภัย ในงานชุมนุมลุกเสือ เนตร
นารีวิส ามัญอาชีวศึก ษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้ งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13 – 21 มีนาคม 255, ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
1.4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 ด้านอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้สงู อายุ ในงาน “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาเภอเมื อง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2557
1.4.4 รางวัล ชนะเลิศ ทัก ษะประกอบและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนัก วิ ชาชีพ ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับ ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีก ารศึก ษา
2557 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2557
1.4.5 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร :
การทาแกงมัสมั่นไก่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดตรัง
1.4.6 รางวั ล องค์ ก ารมาตรฐานดี เ ด่ น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ระดั บ จั ง หวั ด
ปีการศึกษา 2557 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดตรัง
1.4.8 รางวัลชมเชย การประกวดการประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประจาปี 2557
1.4.7 รางวัลที่ 1 การประกวดหมฺรับประเภท ความคิดสร้างสรรค์ งานฟื้นฟูอนุรักษ์
ประเพณียกหมฺรับวันสารทเดือน 18 จังหวัดยะลา ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2557
1.4., ได้รับการประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุ ณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 14
สิงหาคม 2557
1.4.18 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 28 ปี โครงการสาน
สัมพันธ์การกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2557
1.4.11 รางวัล กิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ประเภทชาย
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 -8 มีนาคม
255, ณ ค่ายลูกเสือชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.4.12 รางวัลกิจกรรมบริ การ R-Service ดีเด่นงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 -8 มีนาคม 255, ณ ค่ายลูกเสือชิราวุธ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความส าเร็ จ ตามเป้า หมายของการดาเนิน งานตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา
ประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
1.ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยสะสม มากกว่าร้อย
ละ 85
2. สถานประกอบการหน่วยงานหน่วยงาน ชมรมมี
คนพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนเฉลี่ย 3.51 – 5.88
ร้อยละ 78 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 78
4. ผู้ เ รี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-net) ร้อยละ38
5. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V – net) กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 38
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลัก สูตร เทียบกับ แรก
เข้า ร้อยละ 58
7. ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ง านท า หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ร้อยละ 75
,. สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับรับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จ เฉลี่ย 3.51 – 5.88 คิดเป็นร้อยละ 75
2.หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน 1. มี ก ารใช้ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
อาชีวศึกษา
รายวิชาที่ ส อดคล้องกั บ ความต้องการของสถาน
ประกอบการ ปฏิบัติได้ 3 ประเด็น
2. มี ก ารจั ด ท าแบบการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า ของ
ครูผู้สอน ร้อยละ 65
3. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน
4. มี ก ารจัดและประเมิ นผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาได้ 4 ประเด็น
5. มีการเตรียมการก่อนส่งนักศึกษาออกฝึกงานใน
สถานประกอบการครบ 5 ประเด็น
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ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
3.การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยครบ 5 ประเด็น
2. การจัดทาแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปฏิบัติได้ 4 ประเด็น
3. การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติได้
4 ประเด็น
4. การบริหารงาน และภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น
5. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาปฏิบัติครบ 5 ประเด็น
4.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1. ทุกสาขางานให้บริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี
2. ครูบุคลากรและผู้เรียนร่วมบริการวิชาการและ
วิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 78
5.นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3
หรืองานวิจัย
และ ปวส. 2 ทานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน ระดับ ปวช. มีผลงาน ตามเกณฑ์
เฉลี่ย 3 คน : 1 ชิ้น ระดับ ปวส. มีผลงาน 2 คน :
1 ชิ้น
2. มีการทาโครงการสิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
งานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน น้อยกว่าร้อยละ
25
6.การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ 1. มีกิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้าง
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ
2. ครูบุคลากร และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 78
8.การประกันคุณภาพการศึกษา
- มีระบบการปฏิบัตงิ านการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยปฏิบัติได้ 4
ประเด็น
7.การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ 1. มีการจัดทาแบบการบริหารจัดการฝึกอบรม
สั้น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครบ 5 ประเด็น
2. มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการได้ 4 ประเด็น
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ด้าน

เป้าหมายความสาเร็จ
3. มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ ครบ 5 ประเด็น
4. มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้
สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมมีการวัดผลที่
หลากหลายได้ 4 ประเด็น
5. มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ 3 ประเด็น
6. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการ
พัฒนา มากกว่าร้อยละ 78 ขึ้นไป
8. มีการปริหารเงินงบประมาณด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 25 ของ
งบดาเนินการ
7. ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นมีผลคะแนนฝึกอบรม 2.88 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 78
,. ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เข้ามากกว่าร้อยละ 78
18. ผู้สาเร็จมีความพึงพอใจต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ย 3.51 – 5.88
คิดเป็นร้อยละ 78 ขึ้นไป
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1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2557
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู บุคลากรของวิท ยาลั ยและผู้เ รียนมี ความ
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ปลอดภั ย ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและทรั พ ย์ สิ น
ร้อยละ ,5
2.ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
ผู้เ รี ยนไม่ ท ะเลาะวิ ว าท อยู่ ร่ว มกั น ด้ ว ย
ความสามัคคี ร้อยละ ,7
3.ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
ผู้เ รียนห่ างไกลยาเสพติ ด คิดเป็ นร้อยละ
,7
4.ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย ผู้เ รียนไม่มี ปัญ หาด้านพฤติก รรมทางเพศ
อันควร
ร้อยละ 188
5.ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
ผู้เ รียนไม่มี การเล่นการพนัน และการมั่ ว
สุมร้อยละ ,8

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนำ”
อัตลักษณ์
“จิตสำธำรณะ สร้ำงภำวะผู้นำ”
เอกลักษณ์
“บริกำรวิชำชีพทุกระดับประทับใจ”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ จึงกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ดังนี้
ด้าน
กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียน

เป้าหมายความสาเร็จ
ผู้เรียนมีปริมำณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. สร้ำงเครือข่ำยกับสถำนศึกษำ
ของรัฐและเอกชน
2. สร้ำงเครือข่ำยกับกลุ่มอำชีพ/
สถำนประกอบกำร
3. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
กำรบริกำรวิชำชีพ
เพื่อพัฒ นำและบริก ำรด้ำน 4. พั ฒ นำควำมรู้ สู่ ชุ ม ชน ลด
วิชำชีพแก่ชุมชน
รำยจ่ำย เพิ่มรำยได้
5.สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำร
6. พัฒนำกลุ่มอำชีพ
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี 7. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
เรียนกำรสอน
คุณภำพ
ปฏิรูปวิธีสอบ
8. พัฒนำหลักสูตร
9. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
10. สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
11. พัฒนำห้องเรียน/ห้อง
ปฏิบัติงำน
12. จัดหำอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
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ด้ำน
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรพัฒ นำระบบสนับ สนุน ผู้ เ รี ย น มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง 13. สร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
กำรเรียนกำรสอน
ประสงค์และควำมเป็นไทย
14. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำร
กีฬำ
15. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมชำติ/ศำสนำ/
พระมหำกษัตริย์
16. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพตำม สถำนศึกษำที่มีมำตรฐำน
17. พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ
18. พัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร ส ถ ำ น ศึ ก ษำ มี ร ะ บ บ ก ำ ร 19. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
บริหำรงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
20. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำน
21. พัฒนำระบบกำรควบคุม
และตรวจสอบ
22. พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
23. พัฒนำอำคำรสถำนที่
สิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำบุคลำกร
บุ ค ล ำ ก ร มี ค ว ำ ม รู้ 24. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ควำมสำมำรถ
ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ร ร ลุ ต ำ ม
ยุทธศำสตร์
กำรพั ฒ นำระบบเครือ ข่ำย สถำนศึกษำมีร ะบบเครือข่ ำย 25. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
สำรสนเทศ
สำรสนเทศที่มีคุณภำพ
และระบบเครือข่ำย
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจึง
กำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงดังนี้
ด้ำน
2 . 3 .1 ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ด้ ำ น ค ว ำ ม
ปล อ ดภั ย ของ ผู้ เ รี ย น ครู แ ล ะ
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ

มำตรกำรป้องกันและควบคุม
จั ด จ้ ำ ง ย ำ ม รั ก ษ ำ ค ว ำ ม
ปลอดภั ย และให้ บุ ค ลำกร
วิทยำลัยฯ อยู่เวรกลำงวัน/คืน
มีกล้องวงจรปิด
2.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทะเลำะ อบรมให้ควำมรู้โครงกำรต่ำงๆ
วิวำท

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
บุคลำกรของวิท ยำลัยและ
ผู้เ รียนมี ควำมปลอดภัยทั้ ง
ด้ำนร่ำงกำยและทรัพย์สิ น
ร้อยละ 95
ผู้เรียนไม่ทะเลำะวิวำท อยู่
ร่ ว มกั น ด้ ว ยควำมสำมั ค คี
ร้อยละ 98
2.3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด
มีกำรตรวจสำรเสพติด
ผู้ เ รี ย นห่ ำ งไกลยำเสพติ ด
คิดเป็นร้อยละ 98
2.3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสัง คม เช่น มี ก ำรให้ ค วำมรู้ ในรำยวิช ำที่ ผู้ เ รี ย น ไ ม่ มี ปั ญ ห ำ ด้ ำ น
กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สอน
พฤติกรรมทำงเพศ ร้อยละ
100
2.3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนันและ ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ผู้เรียนไม่มีกำรเล่นกำรพนัน
กำรมั่วสุม
นักศึกษำ
และกำรมั่วสุม ร้อยละ 97
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1) ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
2) งำนวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
3) ผลงำนที่เป็นโครงงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ของผูเ้ รียน
ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ทำวิจัยแก้ปัญหำ
ให้ควำมรู้ครูเรื่องทำวิจัย
ให้ ค วำมรู้ นั ก เรี ย นเรื่ อ งกำรท ำโครงงำน/
สิ่งประดิษฐ์ จัดพื้นที่ ให้นัก เรียน/นักศึกษำ
นำเสนอผลงำนในระดับสถำนศึกษำ
4) กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรประเมิ น ให้ควำมรู้บุคลำกรเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำร
คุณภำพภำยใน
ทำประกัน
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1) ผู้สำเร็จกำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์น้อยกว่ำมำตรฐำน - ติดตำมดูแลกำรเรียนของนักเรียน
ที่ตั้งไว้ ควรมีก ำรจัดกำรด้ำนกำรช่วยเหลือผู้เรียน - เพื่อวัดควำมรู้รำยบุคคลเพื่อกำรสอนเสริม
เพื่อ ให้ ส ำเร็ จ กำรศึก ษำได้ ตำมเกณฑ์ และมี ก ำร - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มควำม
ติดตำมผู้เรียนและควำมพึงพอใจของหน่วยงำนหรือ มั่นใจในกำรมำเรียน
สถำนประกอบกำรทั้ ง ในกำรศึ ก ษำต่ อ และกำร - กำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำน
ทำงำน
2) กำรจัดทำบันทึกข้อมูลกำรใช้อำคำรสถำนที่ สิ่ง - ให้ ควำมรู้เ รื่อ งควำมปลอดภั ยในกำรใช้
อ ำนวยควำมสะดวกต่ ำ งๆ อย่ ำ งเป็ น ปั จ จุ บั น เครื่องมือ
ตลอดจนกำรจั ด ท ำสถิ ติ ต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ ก ำรเกิ ด
อุบัติเหตุ เป็นต้น
3) กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรศึกษำ - กำรสร้ำงควำมตระหนัก ของบุคลำกรใน
ต่อ ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในกำรจั ด ท ำข้อ มู ล SAR หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ระดับบุคลที่ต้องต่อเนื่องจำกกำรจัดทำข้อมูล SAR
ระดับแผนกวิชำซึ่งมีกำรดำเนินกำรได้ดีไประดับหนึ่ง
แล้ว
4) กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณผู้ เ รี ย นในระดั บ แผนก และ - ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
สำขำวิชำที่เปิดสอนให้ได้ตำมเกณฑ์ต่อชั้นเรียน
- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
5) กำรด ำเนิน กำรประกั น คุณ ภำพภำยในระดั บ - พัฒ นำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
แผนกวิชำบำงแผนกวิชำอำจจะยังไม่เข้ำใจกลไกใน กำรศึกษำ
กำรขับ เคลื่อนจึงท ำให้ข้อมู ลที่ ได้ไม่ สมบูรณ์ เมื่ อ - กำรนิ เ ทศ ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน
เที ยบกั บ แผนกวิชำที่ ได้ ดำเนิ นกำรตำมขั้ น ตอนที่ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำหนด เห็นควรให้มีก ำรศึก ษำเรียนรู้ร่วมกั นกั บ
แผนกวิชำที่ได้ดำเนินกำรสมบูรณ์แล้ว
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1) ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรเรี ย นตำมเกณฑ์ ก ำรส ำเร็ จ - ติดตำมดูแลกำรเรียนของนักเรียน
กำรศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
- วัดควำมรู้รำยบุคคลเพื่อกำรสอนเสริม
- จัดกิจ กรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่ม
ควำมมั่นใจในกำรมำเรียน
- กำรทดสอบจำกข้อสอบมำตรฐำน
2) ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก - สร้ำงควำมตระหนักให้ครูผู้สอนจัดกำร
อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนอย่ ำ ง เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
เหมำะสม
- กำรจัดซื้อวัส ดุฝึ ก ให้เ พียงพอต่อกำร
เรียนกำรสอน
- ก ำ ร จั ด ซื้ อ จั ด ท ำ สื่ อ อุ ป ก ร ณ์
ประกอบกำรเรียนกำรสอน
3) จ ำนวนนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งำนวิ จั ย - ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำท ำ
โครงงำนที่ มี ป ระโยชน์ ท ำงวิ ช ำชี พ หรื อ ได้ รั บ กำร โครงงำน
เผยแพร่ระดับชำติ
- ประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ งำนวิจัย และ
โครงงำน

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรื อทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดแผนงาน การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสถานประกอบการ มีการมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้
มีการนิเทศการสอนตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูให้เข้ารับการพัฒนาตามสาขาที่รับผิดชอบ และ
ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการสอนในแต่ละวิชา มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี ให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ครูทา/
จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงานประกอบการเรียนการสอนและให้ครูประเมินผลตามสภาพ
จริง มี ก ารสอนซ่ อ มเสริม ในรายวิช าต่า งๆ ที่ พ บว่า นัก เรี ย นนัก ศึก ษามี ปัญ หาในด้า นการเรีย น
จัดระบบการดูแลติดตามพฤติก รรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ป รึกษาทุ ก
ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม มีการ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอน
ของครูเป็นประจาทุกวัน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่กาหนดตามชั้นปี คิดเป็นร้อยละ 86.45 ของผู้เรียนทั้ งหมด มี ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2558
จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/สาขางาน
ระดับชั้น ปวช.
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
รวมระดับปวช.
ระดับชั้น ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมระดับปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียนที่ได้
2.00 ขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ
(คน)

ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ออก
กลางคัน

คงเหลือ

38
44
6
88

5
7
12

33
37
6
76

26
22
5
53

78.79
59.46
83.33
69.74

58
62
73
23
62
278
366

4
4
8
26

54
62
73
23
58
268
346

47
59
67
23
50
246
299

87.04
95.16
94.37
100.00
86.21
91.79
86.45

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
80

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
= 5.00

86.45
80

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50
X5

X5
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลัก ฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. จาแนกตาม
ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดแผนงาน / โครงการ สนับสนุนให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ครูเวรประจาวันอบรมสั่งสอนหน้าเสาธง ครูที่ปรึกษาให้
คาแนะนาและอบรมสั่งสอนในคาบโฮมรูม ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ ร่วมบริการวิชาการและวิชาชีพตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
และมีการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ หน่วยงาน จานวน 51
แห่ง มี ผ ลการประเมิ นความพึ งพอใจเฉลี่ยตั้ง แต่ 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภทวิชา/สาขางาน

จานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

จานวนของสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานและชุมชน
ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลีย่
3.51-5.00

ร้อยละของสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานและชุมชน
ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลีย่
3.51-5.00

สถาน
สถาน
สถาน
ประกอบการ/ ชุมชน ประกอบการ/ ชุมชน ประกอบการ/ ชุมชน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

ระดับชั้น ปวช.
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมระดับ ปวช.
ระดับชั้น ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคคอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

4
5
2
11

4
2
2
8

4
5
2
11

4
2
2
8

100
100
100
100

100
100
100
100

10
5
8
6
11
40
51

18
4
8
6
11
47
55

10
5
8
6
11
40
51

18
4
8
6
11
47
55

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
1. สถานศึกษาที่การประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ 
ที่

2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา

เพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 –
59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาในภาพรวม
สถานศึกษามีผลการการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ
60 - 69.99 เมื่อกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาในภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60
- 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาในภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาในภาพรวม
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดย
ใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่
มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรีย นที่มีคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานบุคคลใน
ชุมชนที่มีคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยฯ ได้กาหนดให้แผนก/สาขาจัดการเรียนการสอนโดยคานึง ถึง ประสิทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน และให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้เรียนที่มีการลงทะเบียนเรียน
ครบตามหลักสูตรหลังสิ้นสุดทุกภาคเรียน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
เป็นรายบุคคล รวมทั้ง ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก ประสบการณ์ในสถานประกอบการ สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้ได้ วิทยาลัยฯ ได้ ทาข้อสอบมาตรฐานทุกสาขาวิชาชีพร่วมกับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 100 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 109 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74
ของผู้เรียนทั้งหมด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปผู้เรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบร้อยละ
กับจานวนผู้เรียนลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
ประเภทวิชา/
สาขางาน
ระดับชั้น ปวช.
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
รวมระดับ ปวช.
ระดับชั้น ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคคอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียนที่ผ่าน ร้อยละการผู้ผ่าน
เกณฑ์
การประเมิน
ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา การประเมินมาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
ประเมิน
ตามโครงสร้างหลักสูตร
4
5
9
18

4
3
7
14

100.00
60.00
77.77
77.77

21
26
20
13
11
91
109

21
26
15
13
11
86
100

100.00
100.00
75.00
100.00
100.00
94.50
91.74

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งที่แรก

80

X 100

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
X5
80
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
=

91.74
X5
80
5.00
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกาหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครือ่ งมือประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
3.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แต่ละสาขาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรกาหนด มีการจัดติว
ข้อ สอบ V-Net เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และด าเนิ น การสอนตามส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) มีจ านวนผู้เรียนที่ มี
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ จานวน 18 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38
มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

30
สรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น/สาขางาน
ปวช.

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
รวม ปวช.
ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

จานวน จานวนผู้เรียนที่ จานวนผู้เรียนที่มี ร้อยละของผู้เรียน
ผู้เรียน ลงทะเบียนเข้า ผลการทดสอบผ่าน ที่มีผลการทดสอบ
ทดสอบ
ผ่าน
ทั้งหมด
4
5
9

4
5
9

1
1
2

25.00
20.00
22.22

21
26
39
11
11
108
117

21
26
39
11
11
108
117

1
6
3
2
4
16
18

4.76
23.77
7.69
14.18
36.36
36.36
15.38

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
X5
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
=

15.38
50
1.53

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50
X5

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลั กฐานด้า นผู้ เรี ย นในระดับ ชั้ น ปวช.3 จาแนกตามประเภทวิช า สาขาวิช า สาขางาน
เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

32
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แต่ละสาขาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การให้ ครู จั ด การเรี ย นการสอนให้ ครบตามหลั ก สู ต รก าหนด และ
ดาเนินการสอนตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 19.66 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ มีคาคะแนนเท่ากับ 1.96 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
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สรุปผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน
านวนผู้เรียนที่ จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน
ผู้เรียน จลงทะเบี
ยนเข้า เฉลี่ยจากการทดสอบทาง ร้อยละ
ทั้งหมด
ทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขึ้นไป

สาขางาน
ปวช.

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
รวม ปวช.
ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

4
5
9

4
5
9

0
1
1

0.00
20.00
11.11

21
26
39
11
11
108
117

21
26
39
11
11
108
117

5
7
5
1
4
22
23

23.81
26.92
12.82
9.09
36.36
20.37
19.66

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
X5
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
=

19.66
50
1.96

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50
X5

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.5 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

34
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลั กฐานด้า นผู้ เรี ย นในระดับ ชั้ น ปวช.3 จาแนกตามประเภทวิช า สาขาวิช า สาขางาน
เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรีย นที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิช าชี พ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง

ยกเว้นการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

36
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเท่ากับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้มีก ารกาหนดมาตรการในการควบคุมการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และจัดกิจกรรมเสริมที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาค้นคว้า
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่ง เสริม ให้นัก เรียน นักศึกษาได้รับการฝึก ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการ มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การสอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยม
บ้านนัก ศึ ก ษา มี ก ารติ ดตามดูแ ลช่วยเหลือผู้เ รียนโดยครูที่ ป รึ ก ษาได้ ดูแลติดตามนัก ศึ ก ษาและ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สาเร็จ
การศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน 80 คน จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.12 ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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สรุปผู้สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น/สาขางาน
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง

ปวช.3

ปวส.2
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

21
12

3
2

14.29
16.67

23
36
29
14
25
160

15
21
19
9
11
80

65.22
58.33
65.52
64.29
44.00
50.00

จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นทีส่ าเร็จการศึกษา
= 80 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น = 160 คน
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นทีส่ าเร็จการศึกษา

X 100

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
80

สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

50
80
3.12

=

X5

X5
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.7 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานผู้เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนั้น ในระดับชั้น ปวช. และระดับ
ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือ รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
(1) สถานศึก ษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนัก ศึกษารายบุคคล
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
(2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคล ณ 10 มิถุนายน
1.2 ข้อ มู ล ผู้ส าเร็จ การศึก ษาทั้ ง หมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
1.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึก ษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ในระดับ
ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

39
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการปัจฉิม นิเทศนักเรียน นักศึกษา จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจการมีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินโครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน การศึกษาต่อ จัดหาตาแหน่งงาน
ให้กั บ ผู้ส าเร็จ การศึก ษา จัดโครงการปัจ ฉิม นิเทศ เชิญ สถานประกอบการแนะแนวอาชีพ พา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน มีการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 20 คน
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.12 ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ปีการศึกษา 2558
จานวนผู้เรียน
ประกอบ
ทางานในสถาน
ที่สาเร็จ
อาชีพอิสระ
ประกอบการ
การศึกษาใน
ปีการศึกษาที่ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ผ่านมา

ระดับชั้น

ศึกษาต่อ

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ปวช.3

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส.2
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวมทั้งสิ้น

2
4
-

-

-

-

-

2
4
-

100
100
-

3
11
0
0
0
20

-

-

2
2
4

66.66
18.18
28.57

6

0

2
4
-

2 66.66
2 18.18
10 50

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี = 10 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา = 20 คน
การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

X 100

ร้อยละ = 50
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
80

X5

100
100
-
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สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
=

50
80
3.12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

X5

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อ มู ลผู้ส าเร็จ การศึก ษาทั้ งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ล ะประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
2. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้
ทางานภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ
หน่วยงาน
3. ข้อ มู ล ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษาจ าแนกตามระดั บ ประเภทวิช า สาขาวิชา สาขางาน ที่
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อ ยละของผู้ส าเร็จ การศึก ษาที่ ได้ง านทา หรือประกอบอาชีพอิส ระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดแผนงาน/ โครงการ สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลัยฯ ได้พั ฒนาผู้เรียนให้มีคุณ ภาพทั้ง ด้านทั กษะความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา โดยประสานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่รับ ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาไปทางาน รับฟังความคิดเห็น และ
สอบถามความพึงพอใจจากเจ้าของสถานประกอบการและเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการนั้นๆ
โดยวิท ยาลัยฯ ได้ร วบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ รับ ผู้ส าเร็จ การศึก ษาเข้าท างานเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล ที่สารวจความพึงพอใจในปีต่อไปโดยมีโครงการพานักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการ
ส่งนักศึกษาฝึกงานนอกสถานที่ พานักศึกษาไปปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชา
เชิญวิทยากร ศิษย์เก่ามาให้ความรู้เตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ทาให้สถานประกอบการ
หน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ของผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
จานวนแบบสอบถามที่
ตอบกลับ

จานวนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และผู้รับบริการ ที่มีผล
การประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

ร้อยละของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และผู้รับบริการ ที่มีผล
การประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ผู้รับบริการ

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ผู้รับบริการ

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ผู้รับบริการ

2
4
6

-

2
4
6

-

100
100
100

-

2
2
4

-

2
2
4

-

100
100
100

-

สาขางาน

ปวช.
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
รวม ปวช.
ปวส.
เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

10

10

100

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ 
เพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50
– 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60
– 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70
– 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ประเด็นพิจารณา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.9 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ
80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่
1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 86.45
ค่าคะแนน 5

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

ร้อยละ 91.74
ค่าคะแนน 5

ดีมาก

2. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถาน - ดีมาก ปฏิบัติ (1)
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)
คุณภาพของผู้เรียน

และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)

3. ร้อ ยละของผู้ เ รียนที่ ผ่านเกณฑ์ ก าร
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

4. ร้อยละของผู้ เ รียนที่ มี ค่าเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติ
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ตั้ ง แต่ ค่ า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้ เ รียนที่ มี ค่าเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติ
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ตั้ ง แต่ ค่ า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานวิช าชี พ ของสถาบั น
คุ ณ วุ ฒิ วิ ชา ชี พ หรื อห น่ ว ยง าน ที่
คณะกรรมการประกั นคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง

- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50

ร้อยละ 15.38 ต้อง
ค่าคะแนน 1.53 ปรับปรุง

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 - 79.99
- พอใช้ 60 - 69.99
- ต้องปรับปรุง 50 - 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ยกเว้นการประเมิน

ร้อยละ 19.66 ต้อง
ค่าคะแนน 1.96 ปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

7. ร้อ ยละของผู้ส าเร็ จ การศึก ษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

8. ร้อ ยละของผู้ส าเร็จ การศึก ษาที่ ได้
งานทา หรือ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการทีม่ ีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)
และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 50.00
ค่าคะแนน 3.12

พอใช้

ร้อยละ 50.00
ค่าคะแนน 3.12

พอใช้

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

3.72

( หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีส อนที่ หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายให้ครูได้ทาการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาสารวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น สรุปผลการ
สารวจแจ้งครูที่เกี่ยวข้องแต่ละรายวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ขออนุญาต
ใช้หลักสูตรโดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมกับ
สถานประกอบการกลั่นกรองหลักสูตร มีการใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดย ครู ผู้เรียน สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 3 ประเด็น ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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แบบสรุปผลการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2558

สาขางาน

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี

สารวจ
พัฒนา
ข้อมูลความ
หลักสูตร
ทดลองใช้
ต้องการใน
ร่วมกับสถาน หลักสูตร
การพัฒนา
ประกอบการ
หลักสูตร
ไม่
มี
มี
ไม่มี มี ไม่มี
มี

ประเมิน
หลักสูตร

นา
หลักสูตร
รวม
ฐาน
ปฏิบัติ
สมรรถนะ
ไปใช้

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี








































รวม
ร้อยละ
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้วตามข้อ (1)
– (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน

3
3
3
3
12
60

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี






เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในถานศึกษา
2. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒ นาหลัก สูตรสมรรถนะ
รายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมื อกั บ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้องในการพัฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูตรฐานมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา

51
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทุกรายวิชา
ความพยายาม (Attempt)
ครู จั ด ท าแผนการสอนย่ อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ส อนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D มีการ
ตรวจสอบแผนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมครบตามคาอธิบายรายวิชากาหนด
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา
จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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แบบสรุปผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.
ปีการศึกษา 2558
สาขางาน/แผนกวิชา
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
สามัญสัมพันธ์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
รวม
การคานวณ
ร้อยละ =

ที่
1.

2.
3.
4.
5.

ทั้งหมด
5
3
5
2
5
2
22

จานวนครู
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ครบตามคุณภาพ
4
3
4
2
5
2
20

จานวนครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ดาเนินการครบตามข้อกาหนด
จานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

ร้อยละของครู
80.00
100.00
80.00
100.00
100.00
100.00
90.91

X 100

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิค 
วิธีการสอนทีห่ ลากหลาย ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจานวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวน

ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา

53
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

54
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยฯ มีนโยบายที่ มุ่ ง เน้นสมรรถนะอาชีพและการบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมการทาวิจัย
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนรู้และให้ครูเขียนแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
การบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ครูบันทึก
หลังการสอน นาผลจากการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยและนาผลจาก
การวิจัยไปแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทาการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก

55
แบบสรุปผลระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2558
แผนกวิชา
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
สามัญสัมพันธ์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน

รวม
ร้อยละ
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

จานวนครู
ทั้งหมด สอนตาม
5
3
5
2
5
2
22

จานวนครูที่ปฏิบัติ

แผนฯ

สรุปใช้สื่อ
เหมาะสม

บันทึก
หลังสอน

ทา
วิจัย

นาผลวิจัย
ไปใช้

4
3
4
2
5
2
20
90.91

4
3
4
2
5
2
20
90.91

4
3
4
2
5
2
20
90.91

4
3
4
2
5
2
20
90.91

4
3
4
2
5
2
20
90.91

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูแต่ล ะคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ 
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ 
คนทาบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนที่ 
หลากหลายแลผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาที่สอน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู แต่ ล ะคนน าผลการวิ จัย ไปแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ 
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาที่สอน
ประเด็นพิจารณา

56
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่มีก ารใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการ
สอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการ
สอน
6. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
7. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

57
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ครูทุกคน แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ให้ครูทุกคนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ ในสัปดาห์
แรกที่จัดการเรียนการสอน วัดผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย เหมาะสม
กับลักษณะรายวิชา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและนาผลการวัดและประเมินผลมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติ
ได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

58
แบบสรุปผลระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2558
แผนกวิชา
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
สามัญสัมพันธ์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน

รวม
ร้อยละ

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

จานวนครูที่ปฏิบัติ

จานวนครู
ทั้งหมด

แจ้งเกณฑ์
วัดผลก่อน
เรียน

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู้

5
3
5
2
5
2
22
100.00

4
3
4
2
5
2
20
90.91

3
3
3
2
5
2
18
81.82

วัดผล
หลาก
หลาย

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม

นาผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน

4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
2
2
5
5
5
2
2
2
20
20
20
90.91 90.91 90.91

ปฏิบตั คิ รบ
ทุกประเด็น

3
2
3
2
5
2
17
85.00

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน กาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ 
วัดผลและประเมินผล ให้ผู้เ รียนทราบก่ อนการจัดการเรียนการสอนทุ ก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู ทุ ก คน ใช้ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ 
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึก ษาดาเนิน การให้ค รู ทุ ก คน ให้ ผู้เ รี ยนมี ส่ วนร่ว มในการวั ดและ 
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลประเมินผลไปใช้ใน 
การพั ฒ นาสมรรถนะผู้เ รี ยน ที่ มุ่ ง เน้นสมรรถนะอาชี พ และบูร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นพิจารณา

59
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ในทุกรายวิชาที่
สอน
5. หลักฐานการใช้ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทกุ คนในทุก
รายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่
สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทกุ คนในทุกรายวิชาที่สอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัย ฯ มี แ ผนงาน / โครงการ ในการส่ง นั ก เรียน นั ก ศึ ก ษาออกฝึก งานในสถาน
ประกอบการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดทาและคัดเลือกสถานประกอบการ ทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีการปฐมนิเทศนักศึก ษาก่อนฝึกงาน ส่งนักศึกษาฝึกงาน
และติดตามนิเทศการฝึกงานของนักศึก ษาในสถานประกอบการ มีการวัดผลผู้เ รียนร่วมกับ สถาน
ประกอบการ มีการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาและนา
ผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและมีการสัมมนาการฝึกงาน/ ฝึกประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของแต่ละแห่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการดาเนินการและส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
และวิท ยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจ ารณาครบ 5 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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แบบสรุปผลระดับคุณภาพในการฝึกงาน ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.2 / ปวส.2 ปีการศึกษา 2558
การปฏิบัติ
แผนกวิชา

ร่วมมือกับ
วัดผล
จัด
นิเทศ
สัมมนาการ ปฏิบัติครบ
สถาน
ร่วมกับสถาน
ปฐมนิเทศ ฝึกงาน
ฝึกงาน ทุกประเด็น
ประกอบการ
ประกอบการ





4
100

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
รวม
ร้อยละ
ที่





4
100





4
100





4
100





4
100

ประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือใน
การส่งผูเ้ รียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน





4
100
ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี



3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการหน่วยงาน

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผูเ้ รียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 5
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 4
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 3
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทาความร่วมมือ ในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมคู่มือการฝึกงาน
3. หลักฐานนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนา
ผลไปปรับปรุง

63
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)-(2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1)
และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
การสอนรายวิชา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดั บ คุ ณ ภาพในการวั ด และ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
รายวิชา
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

1. ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ขอ ง ส ถา น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ประชาคมอาเซียน
2. ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติได้
3 ข้อ

พอใช้

ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ดีมาก
2.60

( หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย )
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริห ารจัดการอาชีวศึก ษาโดยใช้สถานศึก ษาเป็นฐาน มี คณะกรรมการสถานศึก ษาหรือ
วิท ยาลัย มี ก ารจัด ท าแผนบริห ารจั ดการสถานศึก ษา มี ก ารพั ฒ นาสถานศึก ษาตามอัตลั ก ษณ์
ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มี
ระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มี
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยมีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา และมีคาสั่งแต่งตั้งให้บุคคล ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข มีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การปฏิบัติงานร่วมกับวิทยาลัยฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา
จานวน 5 ประเด็น การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ประเด็นพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ปฏิบัติงาน 
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึก ษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง 
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกั บ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

67
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้มี การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทุก ฝ่ายใน
สถานศึก ษา ผู้เ รียน ชุมชน และหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ก ารจัดทาแผนพัฒนา และ
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมครู
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี มีการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ศึกษาศักยภาพของสถานศึกษา
เพื่อนาข้อมูลมากาหนดเป็นแบบพัฒนาสถานศึกษา มีการปรับแผนปฏิบัติการประจาปี มีการพัฒนา
ผู้เรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้ งชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและมีการรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา
จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ประเด็นพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ 
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา กาหนด
แผนงาน / โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ มีการพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดาเนินกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ วิท ยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา
จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ประเด็นพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีก ารก าหนดอั ตลัก ษณ์โ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทั ศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ความพยายาม (Attempt)
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ใช้ภาวะผู้นาและวิ สัยทัศน์ในการบริหารโดยผสมผสานความร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เช่น การดาเนินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
ของจังหวัด CEO แผนเขตการศึกษา แผนอาชีวศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งได้
บริหารงานตามแผนและโครงการที่จัดทาขึ้น มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผน โดยการ
แต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ หัวหน้าคณะตามโครงสร้างการบริหารและกาหนดภาระหน้าที่ตาม
โครงสร้างบริหาร มีการตรวจแบบความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารเพือ่ ให้การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากกการสารวจคุณภาพในการบริหารงานของผู้บริหารที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้
ตามประเด็นพิจารณาครบ 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ประเด็นพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค 
เรียนละ 2 ครั้ง
สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ

อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไป
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลัก ฐานการนาความคิ ดเห็นของคณะกรรมการสถานศึก ษาหรือวิท ยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลัก ฐานการประเมิ น การบริ ห ารงานและภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่ด้าน ICT
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่ด้าน ICT เพื่อให้สามารถ
นาเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตระบบไร้สายทีค่ รอบคลุม
พื้นที่กาหนด พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการระบุตัวตนในการใช้อินเตอร์เน็ต ปรับปรุงระบบ RMS
สาหรับเปิดอ่านหนังสือ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุงข้อมู ลพื้นฐาน 9 ประเภท ของ
สถานศึก ษาตามตัวบ่ง ชี้ ได้แก่ ข้อมู ล ทั่ วไปของสถานศึก ษา ข้อมู ล นัก เรียน นัก ศึก ษา ข้อมู ล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ จัดทาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยง
ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อ ให้ครูและบุคลากรสามารถใช้ป ระโยชน์จากฐานข้อมู ลสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริห ารจัดระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศของสถานศึกษา วิท ยาลัยฯ สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นพิ จ ารณาครบ 5 ประเด็น มี ความพึง พอใจเฉลี่ย เท่ากั บ 4.20 ผลจากการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ประเด็นพิจารณา
ที่

ประเด็นพิจารณา

1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอืน่ ที่จาเป็นสาหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งและเป็นปัจจุบัน
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สถานศึก ษามี การประเมิ นความพึง พอใจในการบริห ารจัดการระบบข้อมู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี






เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัตติ ามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

75
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการการบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินโครงการการบริหารความเสี่ยงทั้ ง 5 ด้าน โดยครูและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ โครงการ
แต่งตั้งครูเวรหน้าประตูวิทยาลัยฯ โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
การประชุม ผู้ป กครองและพบครูที ่ป รึก ษา การเข้า ค่ายพัก แรมลูก เสือ วิส ามัญ เพื่อ ทาพิธีเ ข้า
ประจากองลูกเสือ –เนตรนารี โครงการกีฬาสีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคี
รั้ววิทยาลัย การส่งเสริมวัฒนธรรมวั นไหว้ครู การเลือกตั้งนายก อ.ช.ท. วิทยาลัยฯ โครงการ
พัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การศึก ษาดูง านในสถาน
ประกอบการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (กิจกรรมโต้วาที)
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจกู้ชีพ โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โครงการส่งเสริมการ
พัฒ นาบุ คลิ ก ภาพและศิ ล ปะการพู ดในที่ ชุ ม ชน เพื่ อพั ฒนาความเป็ นผู้ น า โครงการเสริ ม สร้ า ง
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้ง อวท.) โครงการงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ โครงการงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ
อาชีวะจิ ตอาสาเพื่ อ นาพาสันติ สุข โครงการร าลึก พระคุณครู และวันคล้ ายวั นสถาปนาวิท ยาลั ย
โครงการอาชีวะพัฒนา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการเด็ก
อาชีวะบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม Home Room
มีการประเมินความพึงพอใจหรือคุณภาพการดาเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะต่างๆ จึงทาให้ผลความเสี่ยงของด้านต่าง ๆ ลดลง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจั ดโครงการบริห ารความเสี่ยง วิท ยาลัยฯ สามารถปฏิบัติได้ ตามประเด็ น
พิจารณาครบ 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปแบบบันทึกจานวนผู้เรียนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด
ตรวจสารเสพติด ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รายการ

จานวนผู้เรียน
ที่ประสบ
ทั้งหมด
ปัญหา

โครงการป้องกันความเสี่ยง

1. ด้านความปลอดภัย
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง

366

1

1.2

366

-

366

-

366
366

-

- โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา (เลือกตั้ง อวท.)
- โครงการกีฬาสีสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และความ
สามัคคีในรั้ววิทยาลัย

3. ด้านสิ่งเสพติด
3.1 บุหรี่
3.2 ยาบ้า

366
366

-

- โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด

4. ด้านสังคม
4.1 การตั้งครรภ์
4.2 การติดเกมส์
4.3 การหนีเรียน
5.2 การพนันฟุตบอล

366
366
366
366

-

- โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
(กิจกรรมโต้วาที)
- โครงการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่
ชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา
- โครงการอาชีวะพัฒนาใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

ลักขโมย

1.3

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
ฝึกงาน
2. ด้านการทะเลาะวิวาท
2.1 ทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา
2.2 ทะเลาะวิวาทกับสถาบันอื่น

- โครงการทาประกันอุบัตเิ หตุ
- โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจกู้ชีพ
- โครงการคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการราลึกพระคุณครูและวัน
คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
- การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
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ลาดับ

รายการ

จานวนผู้เรียน
ที่ประสบ
ทั้งหมด
ปัญหา

โครงการป้องกันความเสี่ยง

4. ด้านสังคม (ต่อ)
4.1 การตั้งครรภ์
4.2 การติดเกมส์
4.3 การหนีเรียน

366
366
366

-

- โครงการอาชีวะจิตอาสาเพือ่
นาพาสันติสุข
- โครงการเด็กอาชีวะบาเพ็ญ
ประโยชน์
- กิจกรรม Home Room

5. ด้านการพนัน
5.1 เล่นไพ่ / ไฮโล
5.2 การพนันฟุตบอล

366
366

-

- โครงการคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการราลึกพระคุณครูและวัน
คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

ประเด็นพิจารณา
ที่
1

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณา
ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ 
สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผูป้ กครอง
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ

เสี่ยง
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน


เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

78
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.6 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย
5 ด้านโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีแผนงาน / โครงการในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามโครงการจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยมี การจัดกิจกรรม ได้แก่
ปฐมนิเทศผู้เรียน แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ทุกๆ ด้าน แต่งตั้งครูเพื่อให้ความรู้ใน
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจ กรรมโฮมรูม มี ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง และมีก ารเยี่ยมบ้านศิษย์ เพื่อ
ร่วมกันดูแลและแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา มีการให้ทุนการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดระบบดูแลผู้เรียน วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

80
ประเด็นพิจารณา
ที่

ผลการปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียน
2 สถานศึกษามีการแต่งตัง้ ครูทปี่ รึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รียนที่รอ้ งขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

มี



ไม่มี





เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.7 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
5. หลักฐานการดาเนินงานโครงการการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก

81
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยฯ มี แผนงาน/โครงการปรับ ปรุง ภูมิ ทั ศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ภายในสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินโครงการปรับ ปรุงภูมิ ทัศน์ภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการที่
เอื้ออ านวยต่อ การจัดการเรียนการสอน โดยการมี ส่วนร่วมของครู บุคลากร และนัก เรียนของ
วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจและนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ และการใช้อาคาร
สถานที่ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาครบ 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

82
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2558
ที่

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
คุณภาพการฝึกอบรมของสถานศึกษา

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ยรวม

N = 70

(รวมช่องที่ 1-5
และหารด้วย N)

(ระบุจานวนผู้สารวจ)

5

4

3 2 1

1. สภาพแวดล้อม
1.1 วิทยาลัยจัดแต่งสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสวยงาม 41 9 - - 1.2 สภาพแวดล้อมสดชื่น ปลอดโปร่ง สบายตา
49 1 - - 1.3 การตกแต่งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ไม่ทาลาย
45 5 - - สิ่งแวดล้อม
2. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
2.1 มีความสะอาดเป็นระเบียบ
41 8 1 - 2.2 มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับผูเ้ ข้าอบรม
43 7 - - 2.3 มีตารางการใช้ห้อง/โรงฝึกงานชัดเจน
45 4 1 - 2.4 มีระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้หอ้ งปฏิบัติการ
40 10 - - 2.5 มีการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
43 7 - - สะดวกแก่การใช้งาน
2.6 มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศที่ดี
47 3 - - 3. ศูนย์วิทยบริการ
3.1 มีหนังสือ สือ่ ต่างๆ ที่ทันสมัย
42 6 2 - 3.2 มีระบบสารสนเทศให้บริการ
43 6 1 - 3.3 มีระบบสืบค้นทีส่ ะดวก รวดเร็ว
41 9 - - ค่าเฉลี่ยรวม (หารด้วย 10 และใช้จุดทศนิยมสองหลัก)

4.82
4.98
4.90
4.80
4.86
4.88
4.80
4.86
4.94
4.80
4.84
4.82
4.86

83
ประเด็นพิจารณา
ที่
1

2
3

4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ 
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมครู และบุคลากรทุ กฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ 
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมครู และบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00

สถานศึกษามีผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ ทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

84
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดแผนงาน/ โครงการ จัดหาซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การ
เรียนการสอนและจัดงบประมาณมาสนับสนุน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามโครงการ มีการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่สามารถ
ใช้งานได้ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ แผนกไฟฟ้ากาลัง แผนกยานยนต์ สาขางานช่างโลหะการและเทคนิค
พื้นฐาน มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภั ณฑ์ และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้
ตามประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

85
ประเด็นพิจารณา
ที่

ประเด็นพิจารณา

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
2 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5 สถานศึกษามีผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี






เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัตติ ามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.9 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุป กรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วิท ยาลัยฯ ให้ความร่วมมื อกั บ โรงเรียนประถมและมั ธยมศึก ษาในการสอนหลัก สูตร
วิชาชีพระยะสั้น ซึ่ง เป็นการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับวิชาชีพ
3. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอรับคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจาปี 2558
ความพยายาม (Attempt)
1. วิทยาลัยฯ จัดอบรม และจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้ได้รับ
การฝึกอบรม ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ตามหน้าที่ ตามความถนัดตามความสนใจ และความเหมาะสม ของแต่ละบุคคล
2. วิทยาลัยฯ ดาเนินการ จัดครูผู้สอนตาม ความต้องการของโรงเรียนต้นสังกัด จากความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนประถมและมัธยม มีโรงเรียน
เข้าร่วม ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนจานวน 11 โรงเรียน นักเรียน จานวน 1,357 คน
3. วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ให้มีการคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2558
จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
จานวน 3 คน คือ นายชาญณรงค์แดงสุวรรณ, นางจริยา สุวรรณชาตรี และ นางปุณชรัลมิ์ บุตร
อินพรหม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการพั ฒ นาครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาของวิท ยาลัยฯ ปฏิบัติไ ด้ตามประเด็ น
พิจารณาจานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละแผนกวิชา ในปีการศึกษา 2558
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนาด้านต่างๆ

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
สามัญสัมพันธ์
โลหะการและเทคนิค
พื้นฐาน
คหกรรม
พณิชการ
ดนตรี
รวม
ร้อยละ

จานวน
ครู
ทั้งหมด

ฝึกอบรม
วิชาการ/
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

5
3
5
2
5
2

5
3
5
2
5
2

1
1
1
-

6
2
1
31

6
2
1
31
100.00

2
5
16.13

รับ
ร่วม
ทุนการศึกษา
โครงการ
ทุนวิจัยหรือ
แลกเปลี่ยน
งาน
ครู
สร้างสรรค์

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

1
1
1
-

5
3
5
2
5
2

2
1

3
2
8
25.81

6
2
1
31
100

3
9.68
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ประเด็นพิจารณา
ที่

ประเด็นพิจารณา

1 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี






ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.10 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ และ
สื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับ สนุนให้ครูและ
ผู้เ รียนจัดท า และจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ หรื อ งานวิจัย การ
ดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการประชุมแผนกวิชาเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน มีการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจัดหาสื่อนามาใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ใน
การดาเนินงาน ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์นามาจัดทาสิ่งประดิษฐ์ และ
ขอความอนุเคราะห์ในการระดมทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริหารการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา
4 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุปข้อมูลการบริหารการเงินและงบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีงบประมาณ 2558
ลาดับ

รายการประเมิน

1

รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการ
เรียนการสอน
รายได้หรือมีมลู ค่าผลผลิต ผลจากการใช้วัสดุฝกึ ในการ
จัดการเรียนการสอน
รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทา
และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
รายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก

2
3
4
5

จานวนเงิน

ร้อยละของงบ
ดาเนินงาน

396,236

13.32

117,080

29.55

580,633

19.51

130,000

4.37

156,801.80

5.27

90
ประเด็นพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณา
ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ 
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าผลผลิต ผลจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ 
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ

ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามี ร ายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจ กรรม ด้านการ 
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.11 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายงานการจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการและวิชาชีพ
4. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
5. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ย ฯ มี ก ารด าเนิ น โครงการโดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้ภายในวิทยาลัยฯ และให้นักศึกษา ศึกษาดูงานจาก
สถานประกอบการ และฝึก งานตามสถานประกอบการต่า งๆ และมี ก ารระดมทรัพ ยากร เช่ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มาส่งเสริมและสนับสนุนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการระดมทรั พ ยากรมาจั ด การเรี ย นการสอนกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปข้อมูลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีงบประมาณ 2558
1. จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ที่

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

การเข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน
ใน
ความ
ต่างประ
ประเทศ
เชี่ยวชาญ วัน เดือน เรื่องที่เข้า จานวน
เทศ (/)
(/)
เฉพาะ
ปี
ร่วม
ชั่วโมง

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

สาขางานยานยนต์
1 นายอนุพงษ์ เลาะยะผา



11 ก.พ. โครงการ
59 ฝึกอบรมขับขี่

6

60-60/1 ถ.คชเสนีย์
1 ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

ครูผู้ฝึกฝีมือ 20-21 โครงการ
แรงงาน ม.ค. 59 ฝึกอบรมก่อน

6

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดยะลา
111 ม.5 ต.วังพญา
อ.รามัน จ.ยะลา
95140

ครูผู้ฝึกฝีมือ 27-29 โครงการอบรม
แรงงาน ม.ค. 59 เชิงปฏิบัติการ

18

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดยะลา
111 ม.5 ต.วังพญา
อ.รามัน จ.ยะลา
95140

การบัญชี

4

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา 100 ม.5
ต.สะเตงนอก
อ.เมือง จ.ยะลา
95000

ช่างยนต์

ปลอดภัย

สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
1 นายประทีป จันทร์ลาภ



สอบรับรอง
ความรู้
ความสามารถ
ให้กับนักเรียน
นักศึกษา

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1 นายถวิล หลีเจริญ



ประกอบและ
ติดตัง้
คอมพิวเตอร์

สาขางานการบัญชี
1 นางนูรีดา กูโน



8 ม.ค. โครงการพัฒนา
58 นักบัญชีเข้าสู่เสรี
อาเซียน

สาขางานสามัญสัมพันธ์ : ด้านภาษา

1 Miss Sujuan Mo
2 นายอัสซัน ยูนุ๊



3 Mr. Miratlor B.Aninao



ภาษาจีน

4 ก.ค.-23 โครงการอบรม
ส.ค. 58 ภาษาจีน

ภาษามลายู 4 ก.ค.- โครงการอบรม

23 ส.ค. ภาษามลายู
58
ภาษอังกฤษ 5-7 ก.ย. โครงการอบรม
58 ภาษาอังกฤษ

120 มหาวิทยาลัย
อิสลาม
120 วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา อ.เมือง จ.
ยะลา 95000
60 วิทยาลัยการอาชีพ
ปัตตานี อ.เมือง
จ.ปัตตานี
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สาขางานสามัญสัมพันธ์ : ด้านภาษา (ต่อ)

4 นางสาวนูรยานี สาแม

ภาษาอังฤกษ 4-23

โครงการอบรม
ส.ค.58 ภาษาอังกฤษ

60

วิทยาลัยการอาชีพ
ปัตตานี อ.เมือง
จ.ปัตตานี

2. สถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
กับวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ที่

รายชื่อสถานประกอบการ

ใน
ต่าง
ประเภทของ
เรื่องความร่วมมือ
ประเทศ ประ ที่ตั้งสถานประกอบการ สถาน
หมายเหตุ
กับสถานศึกษา
( ⁄ ) เทศ( ⁄ )
ประกอบการ

สาขางานยานยนต์
1 อู่ V-N เซอร์วิส



2 บริษัทอริยะมอเตอร์ จากัด



3 บริษัทพิธานพาณิชย์



4 อู่ขวัญเมืองเซอร์วิส



5 บริษัทพิธานพาณิชย์
ศูนย์บริการและโชว์รูม



สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
1 ร้านปัญญาแอร์



2 โรงพยาบาลสิโรรส



3 บริษัทออลซีซัน โฮเทล จากัด



ถ.สาย 15 อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
6 ถ.เทศบาล 1
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
073-211763
60-60/1 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
สวนขวัญเมือง

ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ

60-60/1 ต.สะเตง
ศูนย์บริการ
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073-221781
239 ถนนสิโรรส
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
073-214360
247-9 ถ.สิโรรส
ต.สะเตง อ.เมือง .
ยะลา 95000
073-223600-4
106 ประชาธิปัตย์ ต.
หาดใหญ่ อ.เมือง
สงขลา 90110

จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน
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สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
4 บริษัทมาร์เด็ค ยะลา จากัด


สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
1 บริษัทยะลา อาร์ ซี

ประดับยนต์
2 ร้านไอทีนัสรี

สาขางานการบัญชี
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา
จากัด
2 สานักงานสรรพากรยะลา






3 บริษัทสมควรการบัญชี



4 สหกรณ์จังหวัดยะลา



5 บริษัทเจริญการบัญชี



6 บริษัทพรหมเทพการบัญชี
จากัด



7 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส การ
บัญชี จากัด



93-94 ม.2 ต.พร่อน
อ.เมือง จ.สงขลา
95160
073-252642

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ตลาดเมืองใหม่ อ.
เมือง จ.ยะลา
95000
2 ถ.เทศบาล 9
ต.สะเตง อ.เมือง
จง.ยะลา 95000
073-720678

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

375 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
3 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
179 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
21 ถ.วงเวียน 2
ต.สะเตง อ.เมือง จ.
ยะลา 95000
5/23 ภูเก็ตการ์เด้นวิลล์
ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
108/26 ม.5 ถ.เฉลิม
พระเกียรติ ต.รัษฎา อ.
เมือง จ.ภูเก็ต
83000
8/126 ม.3 ถ.เฉลิมพระ
เกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน
จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน

ศูนย์บริการ

จัดการเรียน
การสอน
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3. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ที่
1
1
1
2
3

รายการ

รายการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

สาขางานยานยนต์
สีพ่นรถยนต์
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
เครื่องเชื่อมแก๊ส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ชุดคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft
Windows
สื่อ อุปกรณ์การเรียน



หมายเหตุ
10 ลัง



1 เครื่อง



2 ชุด



2 ชุด



66 รายการ

4. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีโครงการที่มีการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
ที่
1
1
1
1

ชื่อโครงการที่มีการระดมทรัพยากร
สาขางานยานยนต์
โครงการฝึกอบรมขับขีป่ ลอดภัย
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการฝึกอบรมสอบรับรองความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียน/นักศึกษา
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารประกอบ
และติดตั้งคอมพิวเตอร์
สาขางานการบัญชี
โครงการพัฒนานักบัญชีเข้าสู่เสรี
อาเซียน

ในประเทศ ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ



นายมูฮาหมัด เจะสนิ



นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว



นายอัสสัน เจ๊ะเง๊าะ



นางสาวนูรซี ัน อาบู
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ประเด็นพิจารณา
ที่

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี

ประเด็นพิจารณา

1 สถานศึก ษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ
2 สถานศึ ก ษามี ส าขางานที่ มี ก ารจั ด หาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขาที่เปิดสอน
3 สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4 สถานศึกษามีมีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5
รายการ
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากั บเครือข่ายทั้ งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง







เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.12 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงงานในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา
5. รายการทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช่ น งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ฯลฯ ที่
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
วิทยาลัย

2. ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

3. ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา

5. ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห าร
จัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
ของสถานศึกษา

6. ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห าร
ความเสี่ยง

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)-(2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)-(2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)-(2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

7. ระดับ คุณภาพในการจัดระบบ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ดูแลผู้เรียน

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทั ศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
9. ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห าร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

11. ระดับ คุณภาพในการบริห าร
การเงินและงบประมาณ

12. ระดั บ คุ ณ ภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กั บ เครื อ ข่ าย ทั้ ง ในประเทศและ
หรือต่างประเทศ

- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

สัมฤทธิ์ผลของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้
4 ประเด็น

ดี

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

ดีมาก
4.92

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.8 ระดับ คุ ณภาพในการพัฒ นาและดู แลสภาพแวดล้อม และภูมิ ทั ศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
การบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดแผนงาน โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชน/สังคม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบริก ารวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการ Fix it center โครงการปณิธานความดี
โครงการตรวจก่อนใช้ รถ (เทศกาลสงกรานต์) โครงการ Open House ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับ สนุนการจัดกิ จกรรมร่วมกับ หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ โดยครู บุคลากร และนัก ศึก ษาเข้าร่วม
โครงการ ทุ ก สาขางานด าเนิน งานครบ 2 โครงการ ต่อ ปี มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริการจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็น
พิจารณาครบ 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ข้อมูลการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ปีการศึกษา 2558
โครงการ
จานวนครูและบุคลากร
สาขางาน

ชื่อโครงการ

1. โครงการ Fix it center
2. โครงการปณิธานความดี
3. โครงการตรวจก่อนใช้
(เทศกาลสงกรานต์)
ไฟฟ้ากาลัง
1. โครงการ Fix it center
2. โครงการปณิธานความดี
อิเล็กทรอนิกส์
1. โครงการ Fix it center
2. โครงการปณิธานความดี
3. โครงการ Open House
การบัญชี
1. โครงการ Open House
2. โครงการ Fix it center
3. โครงการปณิธานความดี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. โครงการ Open House

ทั้งหมด

ที่เข้าร่วม
โครงการ

ที่เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

62
17
17

60
12
12

96.77
70.58
70.58

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ
4.85
3.50
3.80

101
5
33
5
41
17
3
3
62
366

92
5
33
5
39
17
3
3
55
297

91.09
100.00
100.00
100.00
95.00
100.00
100.00
100.00
88.71
81.14

4.50
3.50
4.30
3.25
4.21
4.00
4.50
3.25
4.32
4.00

ร้อยละ ทั้งหมด

ยานยนต์

รวม

จานวนผู้เรียน

25

23

92.00

17

15

94.12

13

13

100.00

6

6

100.00

61

57

93.44
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ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน 
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม 
ต่อปี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม 
โครงการ กิจกรรม
สถานศึก ษามี การประเมิ นความพึงพอใจของผู้รับ บริก ารและมีผลการประเมินโดย 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทึกฝ่ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการการบริการวิชาการและ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
วิชาชีพ

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

สัมฤทธิ์ผลของ
ผลการประเมิน
การดาเนินงาน
ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
-

ดีมาก
5.00
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยฯ ได้กำหนดเป็นนโยบำยและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำตนเอง โดยจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำโครงกำรทุกสำขำวิชำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่
งำนวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์
ความพยายาม (Attempt)
วิทยำลัยฯ จัดให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำโครงกำรทุกแผนกวิชำ มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย ที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียน
จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย และโครงงำน ระดับ ปวช. จำนวน 3 คน
ต่อ 1 ชิ้น ระดับ ปวส. จำนวน 2 คน ต่อ 1 ชิ้น ส่งผลงำนเข้ำประกวดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน
วิทยำลัยฯ ปฏิบัติได้ 3 ประเด็น ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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สรุปข้อมูลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีงบประมาณ 2558
สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวนผลงาน
ใช้ประโยชน์หรือรางวัลระดับสูงสุด
เผยแพร่
สาธารณชน
ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ

จัด
ประกวด

จัดจานวน
ผู้เรียนตาม
เกณฑ์

ผลงาน
ทั้งหมด

ใช้ใน
สถานศึกษา
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ยานยนต์
ปวช.
ชุดฝึกระบบเบรครถจักรยำนยนต์

ปวส.
เครื่องมือพิเศษที่ดันลูกสูบ
รถยนต์
เครื่องแยกไข่ขำว
เครื่องสูบน้ำ
แท่นจับเครื่องยนต์
เครื่องอัดกระป๋อง
เครื่องมือพิเศษถอดแหวน
ล๊อกโชค
ที่ถอดสปริงโชคหน้ำ
ที่ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ไฟฟ้ากาลัง
ปวช.
เหล็กนำ 3 in 1
ที่ตอกเข็มขัดรัดสำยแบบยิง
ปวส.
เตียงสุขภำพสำหรับผู้ป่วยติด
เตียง
วัวพันหลัก
ที่ปอกตำสับปะรด
เครื่องคลี่สำยไฟ และเก็บสำยไฟ
ถังขยะอัตโนมัติ
ถังอัดลมรีไซเคิล
อุปกรณ์ถอด-ใส่หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์
เครื่องแกะเมล็ดข้ำวโพด
Power Amp
กรรไกรตัดผลไม้ด้ำมยำว
เครื่องเจำะน้ำมะพร้ำว
ปืนอัดแก๊ส
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สาขาวิชา/
สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.
เครื่องถอดจอแท็บเล็ต
เครื่องปอกสับปะรด
กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ
เตำแก๊สพลังงำนชีวมวล
โคมไฟพลังงำนแสงอำทิตย์
โคมไฟจำกเศษวัสดุเหลือใช้
นำฬิกำตั้งโต๊ะจำกฮำร์ดดิส
พัดลมตั้งโต๊ะจำกชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์
กล่องวำงปำกกำจำกชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์
การบัญชี
ปวส.
กำรนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป
Smartbiz ทำงกำรบัญชีมำ
ประยุกต์ใช้ในร้ำนเวฬุวันคำร์
แคร์
กำรนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป
Smartbiz ทำงกำรบัญชีมำ
ประยุกต์ใช้ในร้ำนเวฬุวันโมบำย
กำรนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป
Smartbiz ทำงกำรบัญชีใช้ในร้ำน
สำมใบเถำ
กรณีศึกษำงบประมำณของ
บริษัทพรีเมียร์ มำร์เกตติ้ง จำกัด
กรณีศึกษำงบประมำณของ
บริษัทอนันดำ ดิเวอร์ลอปเม้นต์
จำกัด
กรณีศึกษำงบประมำณของ
บริษัทเอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด
รวม
ร้อยละ

จานวนผลงาน
ใช้ประโยชน์หรือรางวัลระดับ
ใช้ใน
ผลงาน
เผยแพร่
สูงสุด
สถาน
ทั้งหมด
สาธารณชน
ศึกษา
ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ

จัด
ประกวด

จัดจานวน
ผู้เรียนตาม
เกณฑ์
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38
100

11
28.95

8
26.32

-

3
7.89

-

2.63

1
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ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผลการปฏิบัติ
ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์


1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทำและดำเนินกำรจัดประกวด
จัดแสดงโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจยั
2 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 
จัดทำโครงกำรสิ่ง ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย โดยมีจ ำนวน
ผลงำนทั้งหมด ตำมเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จำนวน 3 คน : 1 ชิ้น
และระดับชั้น ปวส. 2 จำนวน 2 คน : 1 ชิ้น
3 สถำนศึกษำได้จัดประกวดและได้นำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
หรืองำนวิจัย ไม่น้อ ยกว่ำร้อ ยละ 50 ของจ ำนวนผลงำนทั้ งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถำนศึกษำ
4 สถำนศึกษำได้นำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่ 
น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
5 สถำนศึก ษำดำเนินกำรให้โครงกำร สิ่ง ประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิ จัย ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้อ ยละ 5 ของจ ำนวนผลงำนทั้ ง หมด นำไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรำงวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ





เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช.3 และระดั บ ชั้ น ปวส.2 จ ำแนกตำมประเภทวิ ช ำ
สำขำวิชำ สำขำงำน
2. หลั ก ฐำนกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ดท ำ กำรจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงกำร
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
3. ข้อ มูลโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ในระดับ ชั้น ปวช.3 และ
ระดับชั้น ปวส.2 ในแต่ละสำขำงำน
4. ข้อมูลโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ได้รับรำงวัลหรือนำไปใช้
ประโยชน์ในสถำนศึกษำ
5. ข้อมูลโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ได้รับกำรเผยแพร่
6. ข้อมูลโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ได้รับรำงวัลหรือนำไปใช้
ประโยชน์ระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครู
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยฯ มีแผนงำนโครงกำร มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยครู จัดโครงกำรสนับสนุนต่ำงๆ
ความพยายาม (Attempt)
วิท ยำลัยฯ มอบหมำยพร้อมทั้ ง สนับ สนุนงบประมำณกำรทำวิจัย ให้ครูจัดท ำวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องโดยครู 1 คน จัดทำวิจัย 1 เรื่อง ต่อ 1 ภำคเรียน ครูจัดทำผลงำน
จำนวน 62 คน จำกจำนวนครูทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยครูไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยครู เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ วิทยำลัยฯดำเนินกำรได้ 4 ประเด็น ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี
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สรุปข้อมูลการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีงบประมาณ 2558
สาขางาน/แผนกวิชา

ยำนยนต์
ไฟฟ้ำกำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
กำรบัญชี
สำมัญสัมพันธ์
โลหะกำรและเทคนิคพื้นฐำน

คหกรรม
พณิชยกำร
ดนตรี
รวม
ร้อยละ
ที่
1
2
3
4
5

จานวนผลงาน
จานวน จานวน
ครู ครูจัดทา ผลงาน
ใช้ใน
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์หรือรางวัลระดับสูงสุด
ทั้งหมด ผลงาน ทั้งหมด สถานศึกษา สาธารณชน ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ

5
3
5
2
5
2
6
2
1
31

5
3
5
2
5
2
6
2
1
31

10
6
10
4
10
4
12
4
2
62
100

10
6
10
4
10
4
12
4
2
62
100

5
3
5
2
5
2
6
2
1
31
50

-

-

-

-

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทำและดำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ 
งำนวิจัย
สถำนศึ ก ษำด ำเนิ นได้ จัด ประกวดและได้ นำนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งำน 
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนผลงำนทั้งหมด
ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
สถำนศึกษำดำเนินกำรให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนผลงำนทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับ
รำงวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ
ประเด็นการพิจารณา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถำนศึกษำ
2. หลั ก ฐำนกำรส่ง เสริม สนับ สนุ นกำรจั ดท ำ กำรจั ดประกวด จัด แสดงนวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
3. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ได้รับรำงวัลหรือนำไปใช้
ประโยชน์ในสถำนศึกษำ
5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ได้รับกำรเผยแพร่
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์กำรตัดสิน

1. ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรบริ ห ำร - ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดกำรโครงกำร สิ่ง ประดิษฐ์ งำน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ของผู้เรียน - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรบริ ห ำร - ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดกำรนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งำน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ของครู
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5

สัมฤทธิ์ผลของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติได้
3 ประเด็น

พอใช้

ปฏิบัติได้
4 ประเด็น

ดี
3.50
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
-

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
หรืองำนวิจัย ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
หรืองำนวิจัย ของครู
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติเทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
ตัวบ่งชี้ ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยฯ กำหนด แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรทำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
ความพยายาม (Attempt)
มีกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1. โครงกำรงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำ พระบรมรำชินีนำถ
2. โครงกำรงำนมหำมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (วันพ่อแห่งชำติ)
3. โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ (เลือกตั้ง อวท.)
4. โครงกำรอำชีวะจิตอำสำเพื่อนำพำสันติสุข
5. โครงกำรรำลึกพระคุณครูและวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัย
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรจัดกิ จ กรรมกำรปลูกฝัง จิตส ำนึก ด้ำนกำรรัก ชำติ เทิ ดทู น พระมหำกษัตริย์ ,
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมทำนุ
บำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยำลัยฯ มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ จำนวน 5 ประเด็น
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก

115
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจาปีการศึกษา 2558
แผนกวิชา
ช่ำงยนต์
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำมัญสัมพันธ์
โลหะกำรและเทคนิคพื้นฐำน
คหกรรม
พณิชยกำร
ดนตรี
ฝ่ำยสนับสนุนกำรสอน

จานวนครู / บุคลากร
จานวนผู้เรียน
จานวน
โครงการ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ
5
5
5
100
96
88 91.67
5
4
4
100
106
96 90.57
5
5
5
100
79
72 91.14
5
2
2
100
23
21 91.30
5
9
9
100
62
62 100.00
5
5
5
100
5
2
2
100
5
6
6
100
5
2
2
100
5
1
1
100
5
29
29
100
-

116
ที่

ผลการปฏิบัติ
ใช่ ไม่ใช่

ประเด็นการพิจารณา

1 สถำนศึกษำมีจำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ
เทิด ทูน พระมหำกษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่ำ 5 โครงกำร
2 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝัง
จิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิป ไตยอั นมีพระมหำกษั ตริ ย์ ทรงเป็นประมุข และทำนุบ ำรุ ง ศำสนำ
ศิลปะ วัฒนธรรม
3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ ครูและบุคลกำรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
4 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคน เข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และท ำนุ บ ำรุ ง ศำสนำ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยครู แ ละบุ ค ลำกรทุ ก ฝ่ ำ ยใน
สถำนศึกษำทุกคนและผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำ ที่
มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลกำรประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00











เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถำนศึกษำ
3. โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิ ดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่ง เสริม กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และท ำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ข้ อ มู ล ผู้ เ รียนที่ เ ข้ำ ร่วมโครงกำร กิ จ กรรม กำรปลู ก ฝัง จิต ส ำนึก ด้ำ นกำรรัก ชำติ
เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
5. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝัง
จิตสำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึก ด้ำนกำรรักชำติ
เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึก
ด้ ำ นกำรรั ก ชำติ เทิ ด ทู น พระมหำกษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลำกรทุก
ฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน
8. หลั ก ฐำนกำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจ ของผู้ เ กี่ ย วข้ องภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ มี ต่ อ
ภำพลัก ษณ์ของสถำนศึก ษำในกำรปลูก ฝัง จิ ตส ำนึก ด้ ำนกำรรัก ชำติ เทิ ดทู นพระมหำกษัตริ ย์
ส่ง เสริม กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และท ำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยฯ กำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร/
กิจกรรม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยำลัยฯ มีกำรดำเนินกำรให้ครูและบุคลำกร ผู้เรียน เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรปลูกฝัง
จิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จำนวน 5 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
อำชีวะพั ฒนำใส่ใจสิ่ง แวดล้อ ม โครงกำรอำชีวะจิตอำสำเพื่อนำพำสันติสุข โครงกำรเศรษฐกิ จ
พอเพียง โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ และโครงกำรเด็กอำชีวะบำเพ็ญประโยชน์
มีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรโครงกำร มีกำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรโดยประเมินควำมพึง
พอใจที่ มี ต่อ ภำพลักษณ์ของสถำนศึก ษำของสถำนศึก ษำในกำรปลูกฝัง จิตส ำนึก ด้ำนกำรอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยำลัยฯ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ จำนวน 5 ประเด็น ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก
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ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนครู
จานวน
โครงการ ทั้งหมด เข้าร่วม
ช่ำงยนต์
5
5
5
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
5
3
3
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
5
5
5
กำรบัญชี
5
2
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
9
9
สำมัญสัมพันธ์
5
5
5
โลหะกำรและเทคนิคพื้นฐำน
5
2
2
คหกรรม
5
6
6
พำณิชกรรม
5
2
2
ดนตรี
5
1
1
ฝ่ำยสนับสนุนกำรสอน
5
29
29
แผนกวิชา

ที่

จานวนผู้เรียน
ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

96
106
79
23
62
-

ประเด็นการพิจารณา

1 สถำนศึกษำมีจำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม
2 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝัง
จิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 สถำนศึก ษำมี ก ำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิ จ กรรม กำร
ปลูก ฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อมโดยครูและบุคลำกรทุ กฝ่ำยใน
สถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
5 สถำนศึ ก ษำมี ค วำมพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ มี ต่ อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

87
95
71
21
60
-

90.62
89.62
89.87
91.30
96.77
-

ผลการปฏิบัติ
ใช่ ไม่ใช่
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถำนศึกษำ
3. โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ข้อ มู ล ผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ ำ ร่ว มโครงกำร กิ จ กรรมกำรปลูก ฝัง จิต ส ำนึ ก ด้ำ นกำรอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
5. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝัง
จิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝังจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
7. หลักฐำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน
8. หลั ก ฐำนกำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจ ของผู้ เ กี่ ย วข้ องภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ มี ต่ อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยำลั ย ฯ ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิ จ กรรม ในกำรส่ ง เสริ ม ด้ ำ นกำรกี ฬ ำและ
นันทนำกำร
ความพยายาม (Attempt)
วิทยำลัยฯ มีก ำรดำเนินโครงกำรส่งเสริม ด้ำนกำรกี ฬำและนันทนำกำร ได้แก่ โครงกำร
แข่ง ขันกี ฬำสีสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ และควำมสำมั คคีในรั้ววิทยำลัย , โครงกำรส่ง เสริม
ทักษะภำษำไทย (กิจกรรมโต้วำที) , โครงกำรวัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจกู้ชีพ , โครงกำรส่งเสริมเยำวชน
ห่ำงไกลยำเสพติด , โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลิกภำพและศิลปะกำรพูดในที่ชุมชนเพื่อพัฒนำ
ควำมเป็นผู้นำ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรจัดกิ จ กรรมปลูก ฝั ง จิตส ำนึก ด้ ำนกำรส่ง เสริม ด้ำนกำรกี ฬ ำและนันทนำกำร
วิทยำลัยฯ มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ จำนวน 5 ประเด็น ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก
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ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนครู
จานวน
โครงการ ทั้งหมด เข้าร่วม
ช่ำงยนต์
5
5
5
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
5
3
3
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
5
5
5
กำรบัญชี
5
2
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
9
9
สำมัญสัมพันธ์
5
5
5
โลหะกำรและเทคนิคพื้นฐำน
5
2
2
คหกรรม
5
6
6
พำณิชกรรม
5
2
2
ดนตรี
5
1
1
แผนกวิชา

ที่

จานวนผู้เรียน
ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

96
106
23
23
79
-

ประเด็นการพิจารณา

1 สถำนศึก ษำมีจำนวนโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกี ฬำและนันทนำกำร ไม่
น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม
2 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร
3 สถำนศึกษำดำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ทุกคนเข้ำ
ร่วมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำร
กีฬำและนันทนำกำร โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน
เพื่อนำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
5 สถำนศึ ก ษำมี ค วำมพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ มี ต่ อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร และ
มีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

88
97
21
22
73
-

91.67
91.51
91.30
95.65
72.41
-

ผลการปฏิบัติ
ใช่ ไม่ใช่
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถำนศึกษำ
3. โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
5. ข้อมูลครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
7. หลั ก ฐำนกำรประเมิ น ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กิ จ กรรมด้ ำนกำรกี ฬำและ
นันทนำกำร โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน
8. หลั ก ฐำนกำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจ ของผู้ เ กี่ ย วข้ องภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ มี ต่ อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยฯ กำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง วิท ยำลัยฯ มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ ำนกำรพัฒ นำคุณภำพตัวชี้วัดตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครูและบุคลำกร พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยำลัยฯได้จัดทำแผนงำน/โครงกำร ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลำกร
และนักเรียน นักศึกษำทุกคนมีส่วนร่วมและกำรปฏิบัติได้จริง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจำกกำรจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยำลัยฯ มีกำร
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ จำนวน 5 ประเด็น ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก
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สรุปการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจาปีการศึกษา 2558
ที่

หัวข้อการประเมิน

1 กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมให้ชุมชนทรำบ
2 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
3 มีกำรเชิญผูป้ กครอง ชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมของ
สถำนศึกษำ
4 มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
5 มีกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
6 เปิดโอกำสให้ชุมชนใช้สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม
7 ผู้เรียนปฏิอบัติตนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8 สถำนศึกษำเป็นแบบอย่ำงของสถำนศึกษำพอเพียง
ค่าเฉลี่ยรวม

ที่

ระดับความพึงพอใจ
N = 394
(ระบุจานวนผู้สารวจ)
5 4 6 2 1

ค่าเฉลี่ย
(รวมช่องที่
1 -5 และ
หารด้วย N)

2.54 1.93 0.03
3.85 0.92 2.54 1.93 0.03

-

-

4.50
4.77
4.50

4.44 0.20 0.03
4.44 0.20 0.03

-

-

4.67
4.67

3.07 1.54 1.90 2.46 0.02

-

-

4.67
4.61

2.54 1.93 0.03

-

-

4.50

ประเด็นการพิจารณา

1 สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผูเ้ รียน
2 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกร ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ
และผูเ้ รียน
3 สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำและผูเ้ รียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มี
ต่อกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกำรประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

4.58
ผลการปฏิบัติ
ใช่ ไม่ใช่
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมำก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐำนกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน
2. หลักฐำนกำรจัดทำแผนงำน โครงกำรในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลัก ฐำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรบริห ำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยครูและบุคลำกรทุก ฝ่ำยในสถำนศึก ษำและ
ผู้เรียน
5. หลัก ฐำนกำรประเมินควำมพึง พอใจ ของผู้เ กี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึก ษำที่มี ต่อกำร
ปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์กำรตัดสิน

1. ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรปลู ก ฝั ง
จิ ต ส ำนึ ก ด้ ำ นกำรรั ก ชำติ เทิ ด ทู น
พระ มห ำก ษั ต ริ ย์ ส่ ง เส ริ ม กำ ร
ปกครองระบอบประชำธิป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ ำ ส น ำ ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
2. ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรปลู ก ฝั ง
จิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

- ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
3. ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำน - ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
กีฬำและนันทนำกำร
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรปลู ก ฝั ง - ดีมำก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จิต ส ำนึก ด้ำ นปรัช ญำของเศรษฐกิ จ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
พอเพียง
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6

สัมฤทธิ์ผลของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

5 (ดีมำก)

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

5 (ดีมำก)

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

5 (ดีมำก)

ปฏิบัติได้
5 ประเด็น

5 (ดีมำก)
5.00

( หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6 ให้นำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย)
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่ง เสริม กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และท ำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา จัดทาคาสั่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา/ระดับ
แผนก/ระดับบุคคล
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงให้
ความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานประกอบการประเมิน จัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีก ารติดตามตรวจสอบผลการประเมินและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาจานวน 4 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

130
ที่
1

2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
ใช่ ไม่ใช่
สถานศึก ษามี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษาและจัดท า 
แผนพั ฒ นาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึก ษามุ่ ง คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานการประเมินคุณภาพประจาปี
5. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมนาไปสูม่ าตรฐานการอาชีวศึกษา สนับสนุนให้จัดทาคูม่ อื
การประกันคุณภาพ การเก็บหลักฐาน การตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน และมีการนาผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ และจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถ และสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้มีการ
ประชุมในแผนกและสาขาวิชา มีการเก็บหลักฐาน และรายงานผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน และนาผลการประเมินภายในมาใช้ปรับปรุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
ได้ผล ดีมาก จานวน 24 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
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ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปดังนี้
จานวน
ตัวบ่งชี้
ดีมาก ดี
ทั้งหมด

มาตรฐานที่
1 ด้านผู้เรียน และผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา
2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

จานวนตัวบ่งชี้ที่ได้
ต้อง
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
2
2
-

8

4

-

5

4

1

-

-

-

12
1
2

11
1
-

1
1

1

-

-

4

4

-

-

-

-

1
33

24

1
4

3

2

-

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

133
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน 33 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 – 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 – 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.1 – 6.2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดั บ คุ ณ ภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ลการตั ด สิ น ตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตั ว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี 24 - 29 ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้

2. ระดับคุณภาพในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

สัมฤทธิ์ผลของ ผลการ
การดาเนินงาน ประเมิน
ปฏิบัติได้
4 ประเด็น

ดี

ปฏิบัติได้
4 ประเด็น

ดี

4.00

( หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย )
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
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มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึก อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกั บความต้องการของชุม ชน สถาน
ประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ จัดให้มีแผนงาน / โครงการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ครู บุคลากร
และผู้รับการฝึกอบรม เชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม และจัดทาแผนการฝึกอบรมโดยครู
บุคลากรของวิท ยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีก ารดาเนินงานตามแผน มี ก ารติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล แก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยฯ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา 5228

มีการจัดทารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมฯ

มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและเสนอ
ข้อเสนอแนะ

มีการดาเนินงานตาม
แผนการฝึกอบรมฯ

แผนกวิชา

มีการจัดทาแผนพัฒนาฯโดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชน
สถานประกอบการ
มีการจัดทาแผนพัฒนาฯ
โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรในสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ผลการ
ประเมิน

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยกรรม
ศูนย์บันนังสตา
























































ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

5
-

แผนกวิชา
แผนกวิชา

5
5
5
5
5
5

136
ที่

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปีทสี่ อดคล้องแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจาปี
สถานศึกษามีการตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปี

2

3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี








เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้แผนก/สาขาวิชา พัฒนาหลักสูตรวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการสารวจความต้องการของชุมชนและมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
รายวิชาใหม่ และวิชาเดิมที่สนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการในบางรายวิชา มี
การทดลองใช้หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการใช้และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 4 ประเด็น
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
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ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 5228

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

จานวนรายวิชา
ทั้งหมด

แผนกวิชา
ยานยนต์
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยกรรม
ดนตรี
รวมทั้งสิ้น

จานวนการนาหลักสูตร
รายวิชาที่พัฒนาไปใช้
ภายใน 2 ปี

6
1
5
1
19
6
1
39

มี
1
3
4

ร้อยละของจานวนการนาหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาไปใช้ ภายใน 2 ปี
=
รายวิชาที่พัฒนาไม่เกิน 2 ปี แล้วนาไปใช้
จานวนรายวิชาทั้งหมด

ไม่มี
6
1
5
1
18
3
1
35

X 100

ร้อยละ 2.56

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้วตาม
ข้อ (1) - (4) ไม่เกิน 2 ปี อย่างน้อยร้อยละ 55 ของจานวนรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานที่สถานศึกษาได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไป
ใช้ในการจัดการจัดการฝึกอบรม
6. ร้อยละของรายวิชาที่ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไป
ใช้ในการจัดการจัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีหลักสูตร และมีคาสั่งการ
มอบหมายในรายวิชาที่ฝึกอบรม
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการรายวิชาด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ครู - อาจารย์ ได้ปฏิบัติการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา 5228
เกณฑ์การตัดสิน
แผนกวิชา

จานวน จานวนแผน
ดีมาก
รายวิชา จัดการเรียนรู้ที่
ร้อยละ
ที่สอน จัดทาครบทุก
ทั้งหมด ประเด็น
> ร้อยละ
80

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน

คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวม
ข้อ
1

2
3
4
5

6
1
5
1
19
6
1
39

6
1
5
1
19
6
1
39

155
100
100
100
100
100
100
100

ดี

ต้อง
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 50- < ร้อย
70-79.99 60-69.99 59.99
ละ 50










ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา

เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม (1)
ร้อยละ 55-59.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีด่ าเนินการตาม (1)
ร้อยละ 65–69.99 ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ทั้งหมดใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีด่ าเนินการ
ตาม (1)ร้อยละ7 5– 79.99 ของจานวนครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด
ในสถานศึกษา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อย
ละ 15 ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทาแผน การจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบ
กับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยฯ อนุมั ติตัว บุคคลให้ตรงกั บ ความสามารถ แผนการสอน/ฝึก อบรมที่ มุ่ ง เน้ น
สมรรถนะ เกณฑ์การประเมินผล
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดการฝึกอบรมตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิค วิธีก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ ง เน้นสมรรถนะอาชีพและบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เ หมาะสม ก าหนดและแจ้ง
หลัก เกณฑ์ วิธีก ารวัดผล ให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมทราบก่ อนจัดการฝึก อบรม ใช้วิธีการวัดผลที่
หลากหลายและเหมาะสม มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เ ข้ารับการอบรมใน
รายวิชา อนุมัติรายวิชา,ตัวบุคคลในการสอนอย่างโปร่งใส
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ครูอาจารย์ได้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ส่งผลให้ผู้เ ข้ารับ การฝึกอบรม มี ความรู้ ความเข้าใจ และสารถทางานได้ วิท ยาลัยฯ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 5228

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวม
ข้อ
1.

2.
3.
4.
5.

จานวนครู

3
1
3
1
6
4
1

จานวน
รายวิชา

จานวนรายวิชาที่มีผลการ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ประเด็น

แผนกวิชา

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ

6
1
5
1
19
6
1
39

6
1
5
1
19
6
1
39

100
100
100
155
100
155
100
100

ครบ ไม่ครบ









ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม 
ประเด็นพิจารณา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้ สือ่
และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม ในการจัดการฝึ กอบรมหลั กสูต รวิช าชี พระยะสั้ น
รายวิชา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกาหนดและ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
การจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เ ข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้ น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.4 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
4. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม
6. หลักฐานการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีก ารวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม
7. หลักฐานการใช้วิธีก ารวัดและประเมิ นผลที่ห ลากหลายและเหมาะสม ของครูผู้ส อน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม
1. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในทุกรายวิชา
ที่จัดการฝึกอบรม

146
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดแผนงาน / โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลัก สูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนงาน โครงการ เชิญภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ จัดโครงการพัฒนาความรู้ในสถานประกอบการ และสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการเป็นวิทยากรจากบุคคลภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการระดมทรัพ ยากรในการจัด การฝึก อบรมหลัก สูตรวิช าชีพระยะสั้ น ประเมิ น
โครงการ และการได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้
ตามประเด็นพิจารณา จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปข้อมูลการการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีงบประมาณ 2558
1. จัดหาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผูส้ อน
แผนกวิชา
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและ
เทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องที่บรรยาย/
ฝึกอบรม

-

-

-

-

45

25

4

12

4

23

-

-

อ.กฤษฎา เจ๊ะสนิ

การทาบุหงาซีเร๊ะ

อ.กมลรัตน์ กลั่นสุวรรณ การสร้างแบบ

พณิชยกรรม

จานวนผู้เข้า
รับการ
บรรยาย/
ฝึกอบรม

จานวนชั่วโมงที่
บรรยาย/
ฝึกอบรม

กางเกงขายาว
อ.ธรรมรัตน์ เต็มนิรันดร์ - การแกะลายผม
รัตน์
ด้วยปัตตาเลี่ยน
อ.ณัฐวัชต์ รุ่งไพลินกิจพร - การแต่งหน้า
แฟนซี
-

2. สถานประกอบการที่มสี ่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับแผนกวิชา
แผนกวิชา
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและ
เทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยกรรม

จานวนผู้เข้า
เรื่องความร่วมมือกับ จานวนชั่วโมงที่ รับการ
ชื่อสถานประกอบการ
สถานศึกษา บรรยาย/ฝึกอบรม บรรยาย/
ฝึกอบรม

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ
เสริมสวย นิรันดร์รัตน์
ธรรมรัตน์
-

-

-

-

การสอนด้านตัด
เย็บเสื้อผ้าและ
สอนด้านการ
เสริมสวย
-

41

55

-

-
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3. แผนกวิชา ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนกวิชา
หมายเหตุ
งบประมาณ
วัสดุ
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและ
เทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
1 ตัว
เก้าอี้ตัดผมชาย
พณิชยกรรม
ดนตรี
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามี แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัด การฝึกอบรม 
ประเด็นพิจารณา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาจัดหาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึ ก ษ าได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช่ น ง บประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง






ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

149
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ข้อมูลสถานประกอบการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีแผนงาน / โครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เปิดสอนเดิมและวิชาใหม่ ทุกรายวิชา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาและ
ดาเนินการให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอนและรายวิชาที่ต้องการ
พัฒนาจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
แก่ครูในการเข้ารับการอบรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 5 คน จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ในปีการศึกษา 5228
จานวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

2

2

100

2

1

50

1
1
6

1
1
5

100
100
83

จานวน
ครู

แผนกวิชา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

อาหารและ
โภชนาการ
เสริมสวย
ตัดผมชาย
รวม

ดีมาก

ดี

ร้อยละ
ร้อยละ 80
70.00ขึ้นไป
79.99

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ
60.00 69.99

ร้อยละ
50.00 59.99

ต่ากว่าร้อยละ
50.00







ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รบั การพัฒนา 83.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ร้อยละ 75 – 79.99
ร้อยละ 65 – 69.99
ร้อยละ 55 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 55

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
4. ข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ รายวิชาที่รบั ผิดชอบเทียบกับครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบดาเนินการในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้สอดคล้องกั บ
แผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ให้ครูผสู้ อนดาเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน มาใช้จัดการ
เรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการบริหารการเงินและงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ได้มีรายงานการเบิกจ่ายในการจัดการฝึกอบรม ใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติได้
ตามประเด็นพิจารณา จานวน 3 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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งบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อการสอน รวมถึงค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

แผนกวิชา

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน

บัญชี
คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวมทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน

จานวนรายจ่าย
ด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สือ่ การ
สอนฯ
ค่าตอบแทน

ร้อยละ

251142.92
636993
57682
8653
161854
383984.8
98997
10870
1617176.72

4.92
12.13
1.10
0.16
3.08
7.31
1.88
0.21
30.79

ดีมาก

ดี

ร้อยละ ร้อยละ
40 ขึ้นไป 3539.99

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ
3034.99

ร้อยละ
2529.99

ต่ากว่า
ร้อยละ
25
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ข้อ
1.

2.

3.

4.

5.

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน 
ประเด็นพิจารณา

ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เ ชิญ เป็นวิทยากรหรือร่ วมเป็นผู้ สอนในการฝึ กอบรมหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้ น
สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน 
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของงบดาเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน 
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35 – 34.99 ของงบดาเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35 – 39.99 ของงบดาเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้ งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 45 ขึ้นไป ของงบดาเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น





เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

156
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ในการฝึกอบรมด้านหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
3. หลักฐานรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 5.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดให้จัดการฝึกอบรมและติดตามดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม (Attempt)
ครูจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยมีแผนการสอน มีวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับวิชาที่สอน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม เอาใจใส่ ติดตาม แก้ปัญหาให้ทุกคน
อบรมจบหลักสูตร พานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ และเชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีม่ ีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.55 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.59 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

158
สรุปผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 5.00 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2558

แผนกวิชา

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวม

จานวนผ่านเกณฑ์
จานวนผู้เข้ารับ จานวนผู้เข้ารับ จานวนผู้เข้ารับ
จานวนผู้
การฝึกอบรมที่ การฝึกอบรม การฝึกอบรมที่มี
ลงทะเบียน
คะแนนการ ร้อยละ
ออกกลางคัน
คงเหลือ
ฝึกอบรม 2.00
ขึ้นไป

150
20
232
44
1,121
286
44
1,897

2
4
11
98
11
125

148
16
221
44
1,023
275
44
1,771

148
16
198
44
1,016
227
44
1,693

100
100
89.59
100
99.32
82.55
100
95.59

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ร้อยละ 75 – 79.99
ร้อยละ 65 – 69.99
ร้อยละ 55 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 55

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

159
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลัก ฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุ ก
รายวิชาเกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
1.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน
1.3 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.55 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.55 ขึ้นไป เทียบกับผูล้ งทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ออกกลางคันจาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กาหนดให้จัดการฝึกอบรมและติดตามดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม (Attempt)
ครูจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยมี การวางแผนการสอน มี วัส ดุฝึก เครื่องมื อ
อุปกรณ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม เอาใจใส่ ติดตาม แก้ปัญหา
ให้ทุกคนอบรมจบหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการฝึกอบรมให้ผรู้ ับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น คิดเป็นร้อยละ 93.35
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา 5228
แผนกวิชา

จานวน
รายวิชา

จานวนผู้
ลงทะเบียน

จานวนผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม

ร้อยละ

ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวม

6
1
5
1
19
6
1
39

150
20
232
44
1,121
286
44
1,897

148
16
221
44
1,023
275
44
1,771

98.62
80.00
95.25
100.00
91.25
96.15
100.00
93.35
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ร้อยละ 75 – 79.99
ร้อยละ 65 – 69.99
ร้อยละ 55 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.8 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับ การฝึก อบรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุ ก
รายวิชาเกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
1.2 ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ตระหนักในการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึกอบรมได้นาความรู้ความสามารถ
ไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ครูจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
เนื้อหาสาระที่ทันสมัย จัดหาสื่อการสอนสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพ นาความรู้มาพัฒนาการฝึกอบรม จัดเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการฝึกอบรมให้
พร้อมที่จะใช้การตลอดเวลา จัดห้องเรียนให้ปฏิบัติงานได้สะดวก ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตลอดระยะการฝึกอบรม และมีการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มี
การสรุปผลและนาผลมาปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้จานวน 5 ประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์

แผนกวิชา
ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
คหกรรม
พณิชยการ
ดนตรี
รวม

ข้อ

ระดับ
จานวน
ความพึง
รายวิชาที่
พอใจ ดีมาก
สอน
(ค่าเฉลี่ย)
6
1
5
1
19
6
1
39

4.27
4.43
4.25
4.53
4.52
4.43
4.20
4.38

เกณฑ์การตัดสิน
ดี

ต้อง
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน










ประเด็นการพิจารณา

1. สถานศึก ษามี ก ารประเมิ นความพึง พอใจ โดยก าหนดกลุ่ม ตั วอย่าง สร้า ง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.55 คิดเป็นร้อยละ 55
– 59.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้อ มู ล ที่ ได้ รับ จากกลุ่ ม ตั วอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.55 คิดเป็นร้อยละ 65
– 69.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข้อ มู ล ที่ ได้ รับ จากกลุ่ ม ตั วอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.55 คิดเป็นร้อยละ 75
– 79.99 เมื่ อ เที ยบกั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ม ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.55 คิดเป็นร้อยละ 15
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.10 อยู่ในระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1–5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

2. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
3 . ร ะ ดั บ คุ ณภ า พ ใ น ก า ร จั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระดั บ คุ ณ ภาพในการฝึ ก อบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. ระดั บ คุ ณ ภาพในการระดม
ทรั พ ยากรในการจั ด การฝึ ก อบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. ร้ อ ยละของครู ผู้ ส อนหลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

7. ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห าร
การเงินและงบประมาณ
8. ร้อยละของผู้สาเร็จ การฝึกอบรม
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ที่ มี ผ ล
คะแนนการฝึกอบรม 2.55 ขึ้นไป

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.55
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.55
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.55
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.55
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.55
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.55
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50

สัมฤทธิ์ผลของ ผลการ
การดาเนินงาน ประเมิน
ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 4
ประเด็น

ดี

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

ร้อยละ 83.00
ค่าคะแนน 5

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 3
ประเด็น

พอใช้

ร้อยละ 95.59
ค่าคะแนน 5

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่

เกณฑ์การตัดสิน

9. ร้อ ยละของผู้ส าเร็จ การฝึก อบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

- ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.55
- ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
- พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.55
- ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.55
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

10. ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ การน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์

สัมฤทธิ์ผลของ ผลการ
การดาเนินงาน ประเมิน
ร้อยละ 93.35
ค่าคะแนน 5

ดีมาก

ปฏิบัติได้ 5
ประเด็น

ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

4.70

( หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1 ระดับ คุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลัก สูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.55 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 8.10 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ การน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 ,
3.10 , 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 , 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.8 , 8.9 , 8.10
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8

ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

3.11
5.2
7.1 , 7.2
8.2

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 , 1.8
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 , 1.5
4.1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับ
ดังนี้
ไม่มี
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ V -net
2) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ V –net ภาษาอังกฤษ
3) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
4) โครงการจัดสอบ Pre V-net
5) โครงการส่งเสริมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
6) โครงการติดตามดูแลและให้คาปรึกษาแก่ผเู้ รียน
7) โครงการตรวจสารเสพติด
8) โครงการเตือนก่อนรีไทร์
9) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
10) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
11) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่
12) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
13) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
15) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
16) โครงการประชุมผู้ปกครอง
17) โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก
18) โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้นา
4.2.2 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3) โครงการจัดซื้อจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
6) โครงการส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
4.2.3 แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
1) โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
3) โครงการบริหารความเสี่ยง
4) โครงการพัฒนาระบบดูแลผูเ้ รียน
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5)
6)
7)
8)

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ
9) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
10) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
11) โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่
12) โครงการระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
13) โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัย
4.2.4 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1) โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพและพัฒนาทักษะผูเ้ รียน
2) โครงการศูนย์ซอ่ มสร้าง (Fix it center)
4.2.5 แผนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
1) โครงการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2) โครงการจัดอบรมการทาวิจัย 5 บท ให้ครูและผูเ้ รียน
3) โครงการประกวดผลงานหรือโครงงานวิชาชีพ
4.2.6 แผนพัฒนาการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก
1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม นวัตกรรม ประเพณี และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตย
3) โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4) โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.7 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) การประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
3) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.2.8 แผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
3) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
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4) โครงการจัดหาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5) โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
6) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
7) นานักศึกษาฝึกทักษะบริการตัดผมนอกสถานที่
8) ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
9) บริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผู้เรียนนอกสถานที่
10) พัฒนาความรู้และทักษะในสถานประกอบการ
11) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
12) ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
4.3 ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆในท้องถิ่น
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อจากภาครัฐและเอกชน
4.3.4 การช่วยเหลือด้านเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

