วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน..........8.........ตัวบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน..........2........ตัวบ่งชี้
1.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน...........2........ตัวบ่งชี้
1.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จานวน............-........ตัวบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน............1.......ตัวบ่งชี้
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.2.1 สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนจบการศึกษาและมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
1.2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจาปี
1.2.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
เป็นอย่างดี
1.2.4 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษากับบุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2.6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.3.1 ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชาที่สอน
1.3.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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1.3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบทุกคน ไม่ครบทุกสาขางาน
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1.3.1 สถานศึกษาต้องกากับดูแลให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
1.3.2 สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
1.3.3 สถานศึกษาต้องสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับ
สาขางานและนาไปใช้ประโยชน์
1.3.4 สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกคน ทุก
สาขางาน
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ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ที่ตั้งเลขที่ 3/63 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-520500 โทรสาร 032-520481
Website www.kkwind.ac.th
E – mail kkwind@kkwind.ac.th
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12
องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้นแว้งที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออก ความยาว
จากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนแคบ
ที่สุดของประเทศ อยู่ในเขตตาลบคลองวาฬ อาเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่า ประมาณ 12 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอชะอา อาเภอท่ายาง และอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
เขตอาเภอปะทิว และอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก
ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ (พม่า)
คาขวัญประจา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้า งามล้าน้าใจ”

ประชากรและอาชีพ
จังหวัดประจวบคีรี ขัน ธ์มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 500,378 คน แบ่งเป็น ชาย 251,428 คน หญิง
248,950 คน (ข้ อ มู ล จากความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ปี 2551 ประชากร (เขต ชนบท) ณ
เดือนเมษายน 2551) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เศรษฐกิจ
จากสถิติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
รายได้เฉลี่ย 46,993 บาท และในปี 2551 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยมาต่ากว่า 23,000 บาทต่อปี/คน ผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. คือผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 89.6 รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพ ภาคการเกษตร เช่น สับปะรด มะพร้าว
ข้าวนาปี ปาล์มน้ามัน มะม่วง อ้อย ยางพารา ด้านการประมงและในภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุต สาหกรรมที่
สามารถรองรับได้ และมีการนาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานในบางส่วน
การปกครอง
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ด รู ป แบบการปกครองตามลั ก ษณะการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าค
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 8 ประเภท 45 ต าบล 15 เทศบาล (2 เทศบาลเมื อ ง และ 13 เทศบาลต าบล)
433 หมู่บ้าน 45 องค์การบริหารส่วนตาบล 186 ชุมชน
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้อานวยการ
นายาจาตุรันต์ วัฒนประทีป
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายวิชัย ลาดวล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายอนุชาติ แก้ วมาลา

หัวหน้างานการเงิน
นายเฉลย ทรัพย์มา

หัวหน้างานปกครอง
นายชัยทัต โชติช่วง

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นายวิชัย ลาดวล
หัวหน้างานวางแผน
นางสุพร วัฒนประทีป

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ
นายอนุชาติ แก้ วมาลา
หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
นางนวพร คงทวี

หัวหน้างานบัญชี
นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ

หัวหน้างานความร่ วมมือ
นายสถาพร เนินทราย

หัวหน้างานทะเบียน
นางสุวรรณา บุญเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูล
นายอัคเดช พิสยั สวัสดิ์

หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวจันทร์ เพ็ญ โชคธนานุกูล

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายกูเ้ กียรติ ดวงพลพรม

นางสาวโนรี มิตรอารี ย ์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

หัวหน้างานวิจยั และนวัตกรรม
นางสมสุข ขาสวัสดิ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

ว่าที่ ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์ กลิ่น

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

หัวหน้างานครู ที่ปรึ กษา
นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ

หัวหน้างานอาคารสถานที่นาย
ชุมพร อมรพฤทธิ์
หัวหน้างานบริ หารงานทัว่ ไป
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

หัวหน้างานการค้าการตลาดและธุรกิจ

นางสาวจามจุรีย ์ มัน่ คง

หัวหน้าแผนกวิชา
การบัญชี
นางสาวนุชนาถ ยิง่ ยง

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
นายอุดม หิรัญพันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ า
นายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ

หัวหน้าแผนกวิชา
การตลาด
นายชัยวัฒน์ พักตร์ผอ่ งศรี

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอัคเดช พิสยั สวัสดิ์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นางสุพร วัฒนประทีป

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างโลหะการ
นายชัชวาล สีแดง

หัวหน้าแผนกวิชา
อาหาร-ขนม
นางอรอนงค์ ลาดวล

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายเอ็ก หงส์โรจนภาคย์

หัวหน้าแผนกวิชา
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

หัวหน้าแผนกวิชา
ศิลปโฆษณา
นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร

หัวหน้าแผนกวิชา
ศิลปประดิษฐ์
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

หัวหน้าแผนกวิชา
เสริ มสวย
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล
นางสาวศิรินนั ท์ เอียดเหลือ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน

หัวหน้างานทวิภาคี
นายศักดิ์ชยั ยอดล้า

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
หัวหน้างานสื่อการสอน
และการศึกษา
นางนนทกร คาวอน

หัวหน้างานวิทยบริ การ
นางคมคาย ยิบประดิษฐ์
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
นายวิชัย ลาดวล
นายอนุชาติ แก้วมาลา
นางสาวโนรี มิตรอารีย์
ว่าที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
นายศิริชัย บุญมาตุ่น
นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
นางสุพร วัฒนประทีป
นายเฉลย ทรัพย์มา
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หลักสูตรระยะสั้น
รวมทั้งหมด

ต่ากว่าปริญญาตรี

แผนกวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท

สาขางานการตลาด

ปริญญาเอก

สาขางานบัญชี

ไม่มี

สาขางานโครงสร้าง

มี

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลูกจ้างประจา

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

6
5
6
3
7
5
5
9
3
6
55

ครูพิเศษ

สาขางานยานยนต์

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

4
3
4
1
4
4
4
9
2
5
40

1
2
-

2
2
1
3
1
1
1
11

1
1

4
3
6
3
7
5
5
9
2
6
50

2
2
1
5

-

3
3
1
2
3
9
1
22

3
5
3
2
5
5
2
3
5
33

-
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2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

จานวน
(คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

ปริญญาตรี (คน)

ปวส. (คน)

ปวช. (คน)

ต่ากว่า ปวช. (คน)

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

เพศ

ลูกจ้างประจา

สถานภาพ

1
1

-

1
1

-

1
1

1
1

-

-

-

- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

--

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
การสอน
3.
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

-

1

-

1

-

1

-

-

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

2

-

2

-

2

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

2

-

2

-

2

1

1

-

-

2
17

-

2

-

17

-

2
17

7

2
9

1

-

ฝ่าย/งาน

1.

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานวางแผนงานและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
2.

4.

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียน
รวมทั้งสิ้น

6

11
15
26

200
149
148
60
229
125
49
185
1,145

30
32
17
28
125

8
8

29
21
29
19
98

14
12
26

2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิภาคี)
ปวช. / ชั้นปี
รวม
ปวส. / ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
ปวช.
๑
๒
๓
๑
๒
ยานยนต์
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
รวม

34
23
57

32
11
43

11
15
26

77
49
126

8
8

14
12
26

รวม
ปวส.

รวม
ทั้งสิ้น

14
20
34

91
20
49
160

14
47
51
61
37
47
257

214
196
199
60
290
162
49
232
1,402

รวม

55
71
68
8
92
46
63
403

รวมทั้งสิ้น

32
11
43

ทวิภาคี

ทวิภาคี

27
34
36
16
56
35
43
247

ปกติ

ปกติ

34
23
57

ทวิภาคี

ทวิภาคี

41
44
44
36
81
44
79
369

ปกติ

ปกติ

รวม

ทวิภาคี

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้าง
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

รวม ปวช

2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)
ระดับปวช. / ชั้นปี
ระดับปวส. / ชั้นปี
๑
๒
๓
๑
๒

รวม ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
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2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.

รวม
เทียบโอน

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้าง
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ระดับ ปวส.

41
51
42
7
90
44
59
334

10
13
23

-

51
51
42
7
90
44
13
59
357

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

10
29
12
29
11
18
109
443

23

-

10
29
12
29
11
18
109
466

(๒) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิภาคี) .............23............ คน
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1) โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่ นด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดโดยธนาคารออมสิ น ร่ ว มกั บ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
งานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560
1) นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
2) นายวิชัย ลาดวล
3) นายอนุชาติ แก้วมาลา
2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา)
1) งานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560
1) นางสุพร วัฒนประทีป
2) นายอัครเดช พิสัยสวัสด์
3) นางอรอนงค์ ลาดวล
4) นายชัยทัต โชติช่วง
5) นายชุมพร อมรพฤทธิ์
6) นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
7) นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล
8) นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
9) นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
10) นางสาวมยุรี เกษสถิต
11) นางศิริ สุขนาน
2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
กลาง วันที่ 18 -21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี
1) นางสุวรรณา บุญเมือง
2) นายณัฐพล พงษ์พิมพ์
3) นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล
4) นายไกรสร คงคา
5) นายชุมพร อมรพฤทธิ์
6) นางสาวโนรี มิตรอารีย์
7) นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร
8) นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล
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2) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปี การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองและโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
1. นางสาวอุษณิษา ยอดพิจิตร
2) นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง
3) นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
รางวัลระดับจังหวัด
1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งทักษะโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเปิลคอนโทรลเลอร์ PLC
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมขยายเสียง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเขียนแผนธุรกิจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝึกฝีมือ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration
Contest)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ( English Public
Speaking Contest)
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2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องยอดแก๊สสับปะรด
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กระบอกดานา
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 พิมพ์ลวดลายปิดทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ปลั๊กพ่วงอัจฉริยะนิรภัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ให้แสงสว่างสาหรับไขควง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 หมวกซ่อนกระเป๋า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องกายภาพบาบัด
3) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปี 2599 วันที่ 7-10 กันยายน
2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงยิม 1)
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลระดับภาค
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่วันที่ 6-9 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ The markeing challenge
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเกล้าผมเจ้าสาวทรงต่า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ทรงบ็อบเทมาตรฐาน
2) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
กลาง วันที่ 18 -21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า The hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 หมวกซ่อนกระเป๋า
- เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กระบอกดานา
- เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ปลั๊กพ่วงอัจฉริยะนิรภัย
- เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ให้แสงสว่างสาหรับไขควง
- เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องกายภาพบาบัด
- เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องยอดแก๊สสับปะรด
- เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 พิมพ์ลวดลายปิดทอง
3) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 7 จังหวัดนครปฐม ประจาปี 2559 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดนครปฐม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
4) การแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 “กรุงเก่าเกมส์ ”
ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง
5) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 อาชีว
เกมส์ ครั้งที่ 13 “อาชีวะกรุงเก่าเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559
- รางวัลชนะเลิศกรีฑาเดิน 5,000 เมตร ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑาเดิน 5,000 เมตร ชาย
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- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑาวิ่งผลัด 4X400 เมตร หญิง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาวิ่ง 3,000 เมตร หญิง
รางวัลระดับชาติ
1) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปี การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองและโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ The markeing challenge
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย
- รางวัลเหรียญเงิน การเกล้าผมเจ้าสาวทรงต่า
- รางวัลเหรียญเงิน การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ทรงบ็อบเทมาตรฐาน
2) ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างเดอะมอลล์ สาขาบาง
กะปิ
- รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 หมวกซ่อนกระเป๋า
- รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กระบอกดานา
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
ฝีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม
ก้าวนาวิชาการ สมานสามัคคี
3.1.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลั ย การอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาที่ผ ลิ ตและพัฒ นากาลั งคนอาชีว ศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล สามารถประกอบอาชีพได้ โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
3.1.3 พันธกิจ
1. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น กั บ สถานประกอบการ ชุ ม ชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม”
เอกลักษณ์
“วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”
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3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
จานวนเงิน
1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
1,727,468
2.รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
620,919.54
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ตอ่
ชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด
416,054.03
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก 1,0831,362.50
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
797,567.18
รวมรายจ่าย
8,067,100

ร้อยละ
21.41
7.70

หมายเหตุ

5.16
13.43

9.89
57.59

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

1. ครูทุกคนส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชาที่สอน
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ผู้ เ รี ย นท าโครงการพั ฒ นา
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ไม่ ค รบทุ ก คน ไม่
ครบทุ ก สาขางาน และน าไปใช้
ประโยชน์น้อย
4. ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รไม่ ค รบทุ ก คน ไม่
ครบทุกสาขางาน

1. สถานศึกษาต้องกากับดูแลให้
ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
3. สถานศึ ก ษาต้ อ งสนั บ สนุ น
ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนท า
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่
ตรงกั บ สาขางานและน าไปใช้
ประโยชน์
4. สถานศึก ษาต้ อ งสนั บ สนุ น ให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ตรให้ ครบทุ กคน ทุ ก
สาขางาน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 31
มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษามีแผนงานและ
โครงการในการจัดจ้างครูพิเศษ
และขออัตรากาลังครูเพิ่มในสาขา
ที่ขาดแคลน
2.สถานศึกษาส่งเสริมและจัด
อบรมให้ครูบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ
เรียนการสอน ทุกหน่วยและ
รายวิชาที่สอน
3. งานวางแผนได้ติดตามการ
ดาเนินงานของการจัดโครงการ/
กิจกรรม และให้มีการสรุปผล
โครงการ เพื่อพัฒนางาน
4. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
ได้ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนนา
ผลงานไปต่อยอดและใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีครูเพียงพอกับ
จานวนผู้เรียน
2. ครูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดการเรียนการ
สอน ทุกหน่วยและรายวิชาที่สอน
3. มีการสรุปผลโครงการ เพื่อ
พัฒนางาน
4. ครู และผู้เรียนนาผลงาน
นวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ไปต่อ
ยอดและใช้ประโยชน์

1. สถานศึกษามีแผนงานและ
1. สถานศึกษามีครูเพียงพอกับ
โครงการในการจัดจ้างครูพิเศษ
จานวนผู้เรียน
และขออัตรากาลังครูเพิ่มในสาขา
ที่ขาดแคลน
2. สถานศึกษาจัดทาโครงการ/
2. ลดปัญหาการออกกลางคันของ
กิจกรรมที่ลดปัญหาการออก
ผู้เรียน
กลางคันของผู้เรียน
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ตอนที่ 4
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึ กษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึ กษามี จ านวนข้อมู ล ตอบกลั บ ที่มีผ ลการประเมิ นความพึง พอใจด้านสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จั ดทาปฏิทิน สารวจติดตามผู้ สาเร็จการศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 255
2. มอบหมายครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
3. ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
4. ดาเนินการติดตามสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
5. จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อให้กับผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
6. จัดให้ผู้สาเร็จการศึกษาใช้ www.v-cop.net ศูนย์ข้อมูลกาลังคนเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในการหางานทาในสถานประกอบการ
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2. รายงานผลการดาเนินการติดตามสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปีและมีการสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ติดตามแบบสอบถามที่ส่งไปสารวจให้ผู้ที่กี่ยวข้อง ตอบแบบสอบถามกลับมาให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

17

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
การดาเนินงาน/กิจรรม/โครงการ
1. ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
และคุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่
หลากหลาย เน้นสมรรถนะเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ
2. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนให้มีความประพฤติดี
3. ผู้สอนจัดสอนเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน
4. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
5. ประชุมผู้ปกครอง ทาความเข้าใจเรื่องการจัด การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปกครองนาไปกากับดูแล
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
6. ผู้เรียนจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
7. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
8. ผู้สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน
9. จัดส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพในหน่วยงานภายนอก
10. จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติแก่แผนกวิชาอย่างพอเพียง
11. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
12. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
13. ดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
14. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
จัดการเรียนสอนเสริม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ฯลฯ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลการจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รายงายผลการประชุมผู้ปกครอง
6. รูปเล่มโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
7. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
8. รูปเล่มวิจัยในชั้นเรียนของครูผ็สอน
9. ข้อมูลครูเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพในหน่วยงานภายนอก
10. สรุปผลการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติแก่แผนกวิชาอย่างพอเพียง
11. รายงายผลการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
12. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
13. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
14. รายงานผลกิ จกรรม โครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การจัดการเรียนสอนเสริม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ฯลฯ เป็นต้น
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้ อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

Ø พอใช้ (3 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาต้องปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน และผู้เรียนที่ไม่จบการศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข้อมูลตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร กลุ่มครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน
2. มีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ด้วยความสมัครใจ
และเต็มใจ
3. มีการจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และมีการดาเนินงานตามโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการประเมินผลการดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด
2. รายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
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จุดเด่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กาหนด
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการจัดประชุม คณะครู และบุคลากร ในการชี้แจงนโยบายต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายการดาเนินงาน โดยผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3. ผู้อานวยการมีการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. รายงานผลแผนการปฎิบัติงานตามกิจกรรม โครงการ
3. สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ และตามเป้าหมาย
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสาร มีการกากับดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมด เทียบกับจานวนผู้เรียนทั้ง หมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
กาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ 2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้กากับดูแลให้ครูผู้สอน ได้จัดทาการเรียนการสอนตรงตามสาขางานที่จบการศึกษา
2. สถานศึกษาได้สนับสนุนให้จ้างครูพิเศษเพิ่มขึ้น ตรงตามสาขางานที่ต้องการ ให้พียงพอกับจานวน
ผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. อัตรากาลังครู
2. รายงานผลจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมินที่ 2
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้กากับดูแลให้ครูผู้สอน ได้จัดทาการเรียนการสอนตรงตามสาขางานที่จบการศึกษา
2. สถานศึกษาได้สนับสนุนให้จ้างครูพิเศษเพิ่มขึ้น ให้พียงพอกับจานวนผู้เรียน
3. ครูผู้สอนได้พัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามที่วิทยาลัย หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมุนเวียนเข้ารับการประชุม สัมมนา และอบรม โดยเข้ารับการสัมมนาและ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลสรุปวุฒิการศึกษาที่จบของครูผู้สอน
2. รายงานผลสรุปข้อมูลการพัฒนา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพของครูผู้สอน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมินที่ 3
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนได้พัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามที่วิทยาลัย หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมุนเวียนเข้ารับการประชุม สัมมนา และอบรม โดยเข้ารับการสัมมนาและ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลสรุปข้อมูลการพัฒนา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพของครูผู้สอน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้สนับสนุนให้จ้างบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มตรงตามสาขางานที่ต้องการ ให้พียงพอกับ
จานวนผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. อัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษา
2. รายงานผลจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารภ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่ วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนุบสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. เกียรติบัตรคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก
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ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

Ø ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น 1. ครูผู้สอนจบการศึกษาตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
จุดที่ควรพัฒนา 1. สถานศึกษาต้องกากับดูแลให้มีครูเพียงพอต่อจานวนผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา จัดจ้างครูพิเศษหรือขออัตรากาลังเพิ่ม เพื่อให้ครูเพียงพอต่อจานวน
ผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัด สรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าแผนปฏิบั ติก ารประจาปี โดยจัด สรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการต่างๆ
3. วิทยาลัยฯ ได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อ ตามระเบียบ
พัสดุ ขั้นตอน และวิธีเบิกจ่ายอย่างประหยัดและเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดซื้อ พัสดุตามแผนงานและโครงการ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่ อง และเหมาะสมถูกต้องตามแผนการเรียนรู้
โครงการและกิจกรรม และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าแผนปฏิบั ติก ารประจาปี โดยจัด สรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
3. วิทยาลั ย ฯ ได้ ป ระชุมชี้แจงครูผู้ ส อนและบุ คลากร เพื่อ ทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อวัส ดุฝึ ก
ขั้นตอน และวิธีเบิกจ่าย วัสดุฝึกอย่างประหยัดและเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามแผนงานและโครงการ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมถูกต้องตามแผนการเรียนรู้
โครงการและกิจกรรม และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
26

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

2. มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
3. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิช าการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าแผนปฏิบั ติก ารประจาปี โดยจัด สรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ
3. วิทยาลัยฯ ได้ป ระชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อพัสดุตาม
ขั้นตอน และวิธีเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ อย่างประหยัดและเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดซื้อตามแผนงานและโครงการ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม ตามโครงการและกิจกรรม
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าแผนปฏิบั ติก ารประจาปี โดยจัด สรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทาการประกวดการ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3. วิทยาลัยฯ ได้ป ระชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อ พัสดุตาม
ขั้นตอน และวิธีเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ อย่างประหยัดและเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดซื้อตามแผนงานและโครงการ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
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5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม ตามโครงการและกิจกรรม
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิท ยาลั ย ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ดท าแผนปฏิบั ติก ารประจาปี โดยจัด สรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิทยาลัยฯ ได้ป ระชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อ พัสดุตาม
ขั้นตอน และวิธีเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ อย่างประหยัดและเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดซื้อตามแผนงานและโครงการ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม ตามโครงการและกิจกรรม
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
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จุดเด่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายจ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
และปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
2. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. ครูและผู้เรียน ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้คนงานดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
2. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. ครูและผู้เรียน ดูแลการใช้อาคารสถานที่ห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน มีความสะอาด สวยงามตลอดไป โดยจัดตาราง หน้าที่ให้ผู้เรียนดูแลทาความสะอาดพื้นที่
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีแผนงาน โครงการ ในการการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษาครุภัณฑ์
2. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. ครูและผู้เรียน การใช้ และการบารุงรักษาครุภัณฑ์ของแผนกวิชา
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4. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีแผนงาน โครงการ ในการการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
4. มีการกาหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน
5. มีการติดตั้งปรแกรม Anti Virus
6. ฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
7. มีการสารองฐานข้อมูล
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการกากับดูแลในจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
2. สถานศึกษาให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น 1. ศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม
2.สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือ
2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ในการระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลด้านการประสานความร่วมมือ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดู
งานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน
40 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และด้านการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงาน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือ
2. สรุปผลรายงานด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนตามสาขาวิชา
3. รายงานผลการศึกษาดูงานของนักเรียน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการจัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ในการการรับเชิญเป็น
ครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงาน โครงการในการพัฒนาผู้เรียน
2. สรุปผลรายงานด้านการพัฒนาผู้เรียนตามสาขาวิชา
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผา่ น

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงาน โครงการในการมอบทุนการศึกษา
2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงาน โครงการในการในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)

 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
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 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุ ด เด่ น สถานศึ กษามี การประสานความร่ว มมือกับ บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจั ดการเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึก ษาแต่ล ะระดับ ตามหลั กสู ต รและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิช า หรือ
กาหนดรายวิช าใหม่ห รื อ กลุ่ มวิช าเพิ่มเติม ให้ ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้ว น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี การสอนที่ ห ลากหลายและบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่า นิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ได้ดาเนินการดังนี้
1. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะอั นพีงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. ตารางสอนของครู
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผา่ น

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน พร้อมบัณทึกหลังการสอน
2. ตารางสอนของครู
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลข้อมูลการจัดทาแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø

ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนใช้การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2. ครูใช้การวัดและประเมินผลด้วยระบบ RMS
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามสภาพจริง และนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนกวิชามีการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครูผู้สอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
2. รายงานสรุปผลการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผ้สอน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

Ø พอใช้ (3 คะแนน)

 ไม่ผ่าน
 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
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 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น 1. ครูมีการวัดผลการเรียนตามสภาพจริง
2. ครูมีการจัดทาวิจัยในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรม การจัดทาแผนการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน

38

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ กษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กากั บดูแลให้ ครูศึกษา ส ารวจข้อมูล ความต้ องการในการพัฒ นา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู พั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าตามข้ อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนั บ สนุ น กากับดูแลให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา เช่น สถานประกอบการ มีการลงนามความร่วมมือ
และมีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาร่วมกัน
2. สารวจความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
3. พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
4. ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาหรือกลุ่มรายวิชาไปจัดทาสื่อการเรียนการสอนและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้พัฒนาแล้วและนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาต่อไป และนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาไปใช้ไม่เกิน ๓ ปี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีการพัฒนารายวิชาทุกสาขางาน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิ ภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. รายงานผลจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
และมีครูนิเทศก์ในการฝึกทักษะประสบการณ์ของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ข้อมูลสถานประกอบการ
2. ข้อมูลผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
3. บัณทึกการติดตามและนิเทศผู้เรียน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนทุกคนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนและนาไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และโครงการแข่งขันทักษะสาชาวิชาชีพ
2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมานให้แผนกวิชาต่างๆในการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รูปเล่มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิช าชีพที่ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษากาหนด โดยมีผู้ เรียนที่ผ่ านเกณฑ์การประเมิ น
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียบครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัตงาน
3. จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยแผนกวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุน กากับดูแลให้ ผู้ เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
2. การเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. เกียรติบัตรจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)

Ø พอใช้ (3 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น 1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
2. ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา 1. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา จัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้นและให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประชุม และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมทักษะชีวิ ตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการกีฬาและนันทนาการ
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิ บัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มีการจัดกิ จกรรมด้ านการส่ ง เสริ มการดารงตนตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

Ø ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

Ø ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกคน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทุกคน
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการดาเนินการสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ในการส่ งเสริม สนับสนุน เตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรี ยนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน เตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ การดาเนินการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ชมรมวิชาชีพ จัดโครงการ กิจกรรม เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ
3. ชมรมวิชาชีพ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กิจกรรม
โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ชมรมวิชาชีพ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรมและโครงการ
5. จัดให้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยฯ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดประชุม ชี้แจง และมอบหมาย
หน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
5. จัดทาเครื่องมือสู่ความสาเร็จในการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย
5.1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
5.2 จัดทาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระดับบุคคล
ระดับแผนกวิชาและระดับวิทยาลัยฯ
6. วิ ท ยาลั ย ฯได้ ด าเนิ น งานจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดับ บุ ค คล แผนกวิ ช าและ
สถานศึกษา
7. วิทยาลัยฯ ได้นาผลการประเมินตนเอง (SAR) มาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. รายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล แผนกวิชา และสถานศึกษา
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ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปผลการพัฒนาในแต่ละตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1

ปีที่ผ่านมา
คะแนน
ระดับคุณภาพ

จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ที่มีการประเมิน
14

ปีปัจจุบัน 2559
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
3
พอใช้
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
3
พอใช้
5
ดีมาก
4
ดี
0
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
5
ดีมาก
5
ดีมาก

ผลการปฏิบัติ
พัฒนา ไม่พัฒนา

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ร้อยละ

-

-
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มาตรฐานที่ ๘ ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน้
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของสถานศึกษา โดย
มีส่วนร่วมของครูและ บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึ กษามี ก ารจั ด ทาแผนการฝึ กอบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ นประจ าปี ที่ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยฯ ควรให้บุคคลหลายฝ่ายเข้าร่วมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

51

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 2 ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สารวจความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับรายวิชาและแผนการเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
3. ผู้สอนนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและแผนการเรียนรายวิชาที่ได้พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียน
การสอน
4. มีการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและแผนการเรียนรู้รายวิชาตามที่ได้พัฒนาแล้วและ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาและแผนการสอนต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ทแี่ ละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพีงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99
ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99
ของจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลั ย ฯ ได้ใ ห้ ครู ผู้ ส อนจั ด ทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้กาหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปีของฝ่ายวิชาการ
3. มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 ฝ่ายวิชาการตรวจสอบแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
3.2 ผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3.3 มีการนิเทศการสอนและการประเมินแผนการสอน
3.4 นาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียน โดยการใช้สื่อการเรียนและการประเมินผลอย่างหลากหลาย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. รายงานสรุปผลการจัดทาแผนการเรียนรู้
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
4. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ใช้ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนกวิชา ได้ให้ครูผู้ สอนจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
2. ครูผู้สอนใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายทั้งการสาธิต บรรยาย อภิปราย ฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ
จริงและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็ว
3. ครูผู้สอนมีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบก่อน
การจัดฝึกอบรม
4. ครูผู้สอนใช้การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. การวัดผลและประเมินผล
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้แผนกวิชาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในทักษะ
วิชาชีพ โดยสนับสนุนงบประมาณ บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯ
2.วิทยาลัยฯจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึกให้กับแผนกวิชาต่างๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
มีวัสดุ และอุปกรณ์ ใช้ในการเรียนการสอน
3. วิทยาลัยฯ ได้ระดมทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับประชาชนภายนอก
4. แผนกวิชาประสานความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน สถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อจัด
กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลโครงการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø มาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มีการจั ดหาภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่น ผู้ เ ชี่ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ เป็น วิทยากรหรือ ร่ว มเป็น ผู้ ส อน ในการฝึ ก อบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้ งหมดในสถานศึกษา โดย
พิจรณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตามที่วิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมุนเวียนเข้ารับการประชุม สัมมนา และอบ รม
โดยเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดส่งครูผู้สอนและบุคลากรศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาต่างๆ
3. ประชุมครูผู้สอนทุกภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้แก่
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร กิจกรรมทาบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ฯ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการสรุปข้อมูลครูวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของ
สถานศึกษา
2. สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยด้ า นวั ส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค่ า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40
ขึ้นไป ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยฯ ได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อวัสดุฝึกขั้นตอน
และวิธีเบิกจ่าย วัสดุฝึกอย่างประหยัดและเหมาะสม
2. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ
ต่างๆ ตามความจาเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากสาขาวิชา/สาขางาน/งานและฝ่าย
ต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุฝึก
4. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามแผนงานและโครงการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. ผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยมีวัสดุฝึกสาหรับใช้ในการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติจริงอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับจานวนผู้เรียนและชิ้นงาน
6. มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุฝึกอย่างถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
7. มีก ารควบคุ มติ ด ตามผลการใช้ วัส ดุ ฝึ กอย่ า งต่ อ เนื่ องและเหมาะสมถู ก ต้ อ งตามแผนการเรี ย นรู้
โครงการและกิจกรรมและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานสรุปผลการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา
2. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการปฐมนิ เทศผู้ เ รี ย นใหม่ เพื่อ สร้ างความเข้ าใจด้า นการจั ดการศึ กษาและระบบการวัด และ
ประเมินผล
2. ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณการทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน
3. ให้ครูผู้สอนจัดทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
4. ครูประเมินผลตามสภาพจริง
5. มีการนิเทศการสอนของครู
6. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานการประเมินผลการเรียนของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป
ครูผู้สอน

ภาค
เรียน
ที่
1

นางอรอนงค์ ลาดวล

2

1
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

2
นางสาวมาณี
กสิกรอุดมไพศาล

1
2
1

นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

2
1
นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร

2
1
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

2
รวม

รายชื่อหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
คุกกี้
เค้กเพื่ออาชีพ
ขนมเปี๊ยะ
อาหารไทย
คุกกี้
โดนัท-ขนมปัง
เค้กเพื่ออาชีพ
พาย-เพรสตี้
ขนมไทย
เสื้อเบื้องต้น
การซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไข
การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
เสื้อเบื้องต้น
การซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไข
การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
เสื้อสมัยนิยม 1
เสื้อสมัยนิยม 2
เสื้อสมัยนิยม 1
เสื้อสมัยนิยม 2
ผมฟรีสไตล์ชาย
การซอยผม ดัดผม
ผมฟรีสไตล์ชาย
การซอยผม ดัดผม
การเขียนภาพสีน้ามัน
ทิวทัศน์
การทาผ้ามัดย้อมบาติก
การเขียนภาพสีน้ามัน
ทิวทัศน์
การทาผ้ามัดย้อมบาติก
การแกะสลักผักผลไม้และ
วัสดุอื่น
งามทาของที่ระลึกจากการ
เพ้นท์สี
งานแกะสลักอาหารวิจิตร
งานใบตอง

จานวนผู้
ฝึกอบรมที่
ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด
24
26
23
26
20
28
23
24
21
17
18
16
15
17
13
16
16
11
12
47
44
42
27
15

จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด

จานวนผู้
ฝึกอบรมที่
ออกกลางคัน

จานวน
ผู้ฝึกอบรม
คงเหลือ

จานวนคน

ร้อยละ

1
1
1
3
1
1
7
2
9
-

23
25
23
26
19
25
22
24
20
17
18
16
15
17
13
16
16
11
12
47
37
40
18
15

23
25
23
26
16
23
22
24
20
17
18
16
15
17
13
16
16
11
12
47
37
40
18
15

100
100
100
100
84.00
92.00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12
13

1

12
12

12
12

100
100

11
10

-

11
10

11
10

100
100

10

-

10

10

100

27
10
634

12
4
43

15
6
591

15
6
586

55.56
68
99.15
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วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ๒๕๕๙

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น
นั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้ส อนจัดทาแผนการเรีย นรู้ เน้นฐานสมรรถนะ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง โดยจั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่หลากหลาย เน้นสมรรถนะเพื่อให้ ผู้ เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ
เกี่ยวกับวิชาชีพ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3. ผู้สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน
4. จัดส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพในหน่วยงานภายนอก
5. จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติแก่แผนกวิชาอย่างพอเพียง
6. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
7. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานการประเมินผลการเรียนของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ผู้เรียนสาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี

 ดี (4 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ครูผู้สอน

ภาค
เรียนที่

1
นางอรอนงค์ ลาดวล
2

1
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
2

นางสาวมาณี
กสิกรอุดมไพศาล

1
2
1

นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์
2
1
นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร
2
1
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง
2

รวม

รายชื่อหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
คุกกี้
เค้กเพื่ออาชีพ
ขนมเปี๊ยะ
อาหารไทย
คุกกี้
โดนัท-ขนมปัง
เค้กเพื่ออาชีพ
พาย-เพรสตี้
ขนมไทย
เสื้อเบื้องต้น
การซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไข
การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
เสื้อเบื้องต้น
การซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไข
การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
เสื้อสมัยนิยม 1
เสื้อสมัยนิยม 2
เสื้อสมัยนิยม 1
เสื้อสมัยนิยม 2
ผมฟรีสไตล์ชาย
การซอยผม ดัดผม
ผมฟรีสไตล์ชาย
การซอยผม ดัดผม
การเขียนภาพสีน้ามัน
ทิวทัศน์
การทาผ้ามัดย้อมบาติก
การเขียนภาพสีน้ามัน
ทิวทัศน์
การทาผ้ามัดย้อมบาติก
การแกะสลักผักผลไม้และ
วัสดุอื่น
งามทาของที่ระลึกจากการ
เพ้นท์สี
งานแกะสลักอาหารวิจิตร
งานใบตอง

จานวนผู้ฝึกอบรมที่
ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด

จานวนผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรม

24
26
23
26
20
28
23
24
21

23
25
23
26
19
25
22
26
20

17

17

18
16
15
17
13
16
16
11
12
47
44
42
27
15

18
16
15
17
13
16
16
11
12
47
37
40
18
15

95.83
96.15
100
100
95.00
89.28
95.60
100
95.23
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
84.09
95.23
67.00
100

12
13

12
12

100
92.31

11
10

11
10

100
100

10

10

100

27
10
634

15
6
593

55.56
60
93.53

ร้อยละ
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน กาหนดรูปแบบการติดตามสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม
3. จัดทาปฎิทินสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
4. ดาเนินการติดตามสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น มีการความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 8.11 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
2. สถานศึกษาดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการดาเนินงานในการบริการวิชาการ และวิชาชีพ และมี
ผลการประเมินโดยเเฉลี่ย 3.51-5.00
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สารวจความต้องการ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม/โครงการได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
2. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแผนกวิชา ให้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานตามโครงการ
3. จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติการและดาเนินการตามโครงการ โดยบูรณาการวิชาชีพให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความต้องของชุมชน ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
3.1 ดาเนินงานตามโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน (108 อาชีพ)
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ผลการประเมินตามตามประเด็นการประเมิน

Ø ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

Ø ดีมาก (5 คะแนน)

 ดี (4 คะแนน)

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยส่งเสริมความรู้ใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ไม่มี
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ตอนที่ 5
สรุปผลและพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
3
พอใช้
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
4
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
3
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
4
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
0
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.11
5
ดีมาก
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5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน
20 ตัวบ่งชี้
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน
2 ตัวบ่งชี้
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน
2 ตัวบ่งชี้
5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
จานวน
ตัวบ่งชี้
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน
1
ตัวบ่งชี้
5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. สถานศึ กษามี การติด ตามผู้ เ รีย นจบการศึ กษาและมี ระดับความพึ งพอใจต่อ คุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจาปี
3. สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นอาคาร สถานที่ ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ และด้ า นฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศ เป็นอย่างดี
4. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษากับบุคคล ชุม ชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 จุ ดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชาที่สอน
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ผู้ เ รี ย นท าโครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชีพ ไม่ ครบทุก คน ไม่ค รบทุก สาขางาน และน าไปใช้
ประโยชน์น้อย
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบทุกคน ไม่ครบทุกสาขางาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. สถานศึกษาต้องกากับดูแลให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
3. สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกคน ทุก
สาขางาน
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5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ อย่างจากัด และห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน ต้องหาสถานที่ใหม่และทาการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม
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