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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
พ.ศ. 2537 อาชีวศึกษาจัง หวัดอุทัยธานี (โดย ผูอํานวยการ เถลิงเกียรติ โนนทนวงศ ) ไดจัดทําแผน
รองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาดานอาชีพใหมีความสอดคลองตอความตองการของประชาชนซึ่งขณะนั้นเปน
นโยบายของกองการศึกษาอาชีพ(โดย ผูอํานวยการกองอัมพร ภักดีชาติ) ไดใหการสนับสนุนใหมีการสํารวจความ
เหมาะสม ดานวิทยาลัยสารพัดชางเพื่อที่จะตอบสนองตอความตองของผูเรียนโดยผูที่อยูหางไกลเมืองที่ตองการ
เรียนสายวิชาชีพใหเปดวิทยาลัยการอาชีพในอําเภอที่มีความเหมาะสม สวนประชาชนที่ตองการเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นก็ใหเปดวิทยาลัยสารพัดชางขึ้นรองรับ
การดําเนินการในระยะแรก ไดมีการสํารวจพื้นที่ภายในอําเภอเมืองที่มีความเหมาะสมในป พ.ศ.2537 โดย
กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งให นายไชยยันต ถาวรวรณ ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเปนผูประสานงาน
ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ซึ่งไดเสนอบริเวณพื้นที่ราชพัสดุในบริเวณสนามบินเกา จังหวัดอุทัยธานี
เนื้อที่ 20 ไร ตั้งอยูตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตอมากรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ
พื้นที่จัดสรางวิท ยาลัยอยูดานในสุดของพื้นที่ เลขที่ 45 หมู 3 ตําบลน้ําซึม ถนนอุทัย -หนองฉาง อําเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับ
การประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ดวยเงินงบประมาณ 36 ลานบาท เปนที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง ตั้งอยูทิศใตของสนามบินเกาอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจาก
ถนนอุทัยธานี – หนองฉาง (ขางสํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี) เขาไปเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร
พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึก ษา มีคําสั่งแตงตั้ง นายไชยยันต ถาวรวรณ ผูชวยอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 และได
จั ดการเรี ยนการสอนโดยในระยะแรกเป ดรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น เพี ยงอย างเดี ยว ต อ มาใน
ป พ.ศ. 2542 เปดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนตนมาจนถึงปจจุบัน
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดชางอุทันธานี ตั้งอยูเลขที่ 45 หมูที่ 3 ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในบริเวณ
สวนราชการใหมของจังหวัดอุทัยธานี โดยอยูดานในสุดของพื้นที่ ในเนื้อที่ 20 ไร ลักษณะของชุมชนเปนแบบ
ผสมผสาน บริเวณดานหนาทางเขามียานการคา หมูบาน และมีสวนราชการเรียงเปนแนวยาวจนถึงสถานศึกษา
ซึ่งอยูในสุด บริเวณโดยรอบมีพื้นที่ทําการเกษตรเบาบาง เนื่องจากไมมีคลองหรือแมน้ํา เสนทางการจราจร
สามารถเชื่อมโยงสูเสนทางอื่นได แตยังไมไดขยายเปนเสนทางหลักและไมมีรถประจําทางวิ่งผานหนาสถานศึกษา
(ระยะทางจากถนนใหญถึงสถานศึกษา 2 กิโมเมตร)

2
สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี
เลขที่ 45 หมู 3 ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

3
แผนผังบริเวณภายในสถานศึกษา
15

16

152 ม.

รายละเอียดสิ่งกอสรางที่มีอยูในปจจุบัน
1. พระประจําสถานศึกษา
17

2. อาคารสํานักงานหอประชุม
3. โรงจอดรถ
4. อาคารสํานักงานองคกรวิชาชีพ
5. เสาธงวิทยาลัยฯ

8

6. ปายชื่อวิทยาลัยฯ
7. พระวิษณุกรรม
6

7

8. อาคารเรียน 1 (3 ชั้น)

280 ม.

9. อาคารเรียน 2 (3 ชั้น)

10

9

10. อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น
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11. บานพักผูอํานวยการ
321 ม.

12. โรงจอดรถบานพักครู
13. บานพักครู 6 หนวย 3 หลัง

1

11

4

12

14. บานพักนักการภารโรง
13

15. สนามกีฬา
16. รั้วคอนกรีตบล็อก

2
3

13

14

13

14
14

139 ม.

17. ระบบประปาบาดาล
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1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ขอมูลโดยสรุปของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555
คําขวัญจังหวัด

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
ตนไมประจําจังหวัด
ดอกไมประจําจังหวัด
พื้นที่

สถานที่ตั้งอาณาเขตติดตอ

ประชากร
หนวยการปกครอง
หนวยราชการ
การเลือกตั้ง
รายได
อาชีพหลัก
พืชเศรษฐกิจ
การพาณิชกรรม
อุตสาหกรรม

แรงงานและสถานประกอบการ
การจัดการศึกษา
ศาสนา

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว สมโอ
บานน้ําตก มรดกโลกหวยขาแขง แหลงตนน้ําสะแกกรัง ตลาดนัดดัง
โคกระบือ
“อุทัยธานี เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
ตนสะเดา
ดอกสุพรรณิการ
4,206,404 ไร (6,730.246 ตร.กม.) เปนพื้นที่ปาไม 1,992,471 ไร
(47.36%) พื้นที่การเกษตร 2,034,209 ไร (48.36%) ที่เหลือเปน
พื้นที่ไมไดจําแนก 179,643 ไร (4.28%) (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
6,125.83 ไร )
ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางหางจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศ
เหนื อ ติ ด กั บ จั ง หวั ด นครสวรรค ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด
นครสวรรคและจัง หวัดชัยนาท ทิศใตติดตอกับ จัง หวัดชัยนาทและ
สุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งสิ้น 327,879 คน เปนชาย 161,289 คน เปนหญิง 166,590
คน จํานวนครัวเรือน 106,640 ครัวเรือน
8 อําเภอ 70 ตําบล 642 หมูบาน 49 องคการบริหารสวนตําบล
14 เทศบาล
สวนภูมิภาค 32 หนวย สวนกลาง 25 หนวยงาน หนวยงานอิสระ
4 หนวยงาน
2 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. 2 คน และมี สว. 1 คน
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 60,630 บาท ตอป
เกษตรกรรม ประมง รับจาง
ขาว ออย สับปะรด มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ยอดลงทุนธุรกิจที่เปนนิติบุคคล 61,800,000 บาท
จํานวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 257 แหง คนงาน 3,330
คน เปนชาย 2,068 คน เปนหญิง 1,272 คน เงินทุน 2,673,526,016
บาท
สถานประกอบการ 778 แหง ลูกจางทั้งหมด 11,770 คน
มีสถานศึกษา 300 แหง (อาชีวศึกษา 4 แหง)
นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.62 รองลงมาคือ คริสต อิสลาม
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โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 21 แหง ,โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน
256 แหง , วิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษารัฐบาลจํานวน 4 แหง ,
โรงเรียนเทศบาลจํานวน 5 แหง , โรงเรียนกรมการศาสนาจํานวน 3
แห ง , ทบวงมหาวิ ท ยาลั ยจํ านวน 4 แห ง จํา นวนนั ก เรีย น ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 2,805 คน จํานวนนักศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจํานวน 1,632 คน , จํานวนครู อาจารย
ผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จํานวน 215 คน
สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จากการทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการสงผลตอแนวคิดในการปรับแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจของ กลุมจังหวัด
ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีถูกจัดใหอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย จัง หวัดนครสวรรค
อุทัยธานี กําแพงเพชรและพิจิตร วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด เปนศูนยธุรกิจขาวชั้นนําของประเทศไทย (Rice
Hub of Thailand) มีพันธกิจ คือสงขาวและผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวออกสูตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
วิสัยทัศนจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมือทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก ” โดยจังหวัด
อุทัยธานีไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการใหหัวหนาสวนราชการปรับแผนพัฒนารวมกับ
จังหวัด (ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ย 60,630 บาท/คน/ป เปนลําดับที่ 50 ของประเทศและเปนลําดับ ที่ 10 ของ
ภาคเหนือ) และประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่กําหนด 37 ตัวชี้วัด จึงเปน
ภารกิจที่มีอิทธิพลตอการจัดการอาชีวศึกษาที่ตองจัดใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดซึ่งเปนไปตาม
เปาประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดานสังคม วิทยาลัยเปนสถานศึกษาหนึ่งใน 300 แหงของจังหวัด จัดการศึกษาในแบบอาชีวศึกษา
โดยมีสถานศึกษาภายในจังหวัด ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา 21 แหง, ประถมศึกษา 256 แหง, อาชีวศึกษาของ
รัฐบาล 4 แหง, อาชีวศึกษาเอกชน 1 แหง , โรงเรียนเอกชน 10 แหง , โรงเรียนเทศบาล 5 แหง , กรมการศาสนา
(ศน.) 3 แหง , ทบวงมหาวิทยาลัย 4 แหง , มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา 4,437 คน แยกเปน
ระดับ ปวช. 2,805 คน ปวส. 1,632 คน มีครู อาจารยในระดับ ปวช. และปวส. รวม 215 คนวิทยาลัยมีสวนรวม
ในโครงการจัง หวัดเคลื่อนที่ , โครงการรวมดวยชวยประชาชน, โครงการศูนยซอมสร างเพื่อชุมชน , รวมทั้ง
ใหบริการตาง ๆ ตามที่จังหวัดหรือหนวยงานตาง ๆ ขอความรวมมือ ในภาพรวมประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวตอ
การศึกษาของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพตาง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนอาชีพสํารองและ
อาชีพหลักใหแกตนเอง
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 14,755,893.78 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2555
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา)
5,041,494.15
2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)
1,969,892.51
2.2 คาสาธารณูปโภค
473,281.86
3. คาเสื่อมราคา
4,730,415.26
4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน
874,150.00
4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
355,460.00
5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
1,148,000.00
5.2 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
45,000.00
5.3 โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง
40,000.00
5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน
78,200.00
5.5 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
ฯลฯ
รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น
14,755,893.78
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1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิท ยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรั บ ปรุง พ.ศ. 2546 หลั ก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พชั้ นสู ง พ.ศ. 2546 รายละเอี ย ดสภาพป จ จุบั นของ
สถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จํ า นวนผู เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2555 ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ปวช.1
38
12
ปวช.2
44
7
ปวช.3
19
4
รวมระดับ ปวช.
101
23
ปวส.1
5
ปวส.2
4
3
รวมระดับ ปวส.
4
8
รวมทั้งหมด
101
23
4
8

รวม
ชาย
38
44
19
101
4
4
210

หญิง
12
7
4
23
5
3
8
62

ทั้งหมด
50
51
23
124
5
7
12
272
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ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จํานวนตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
จํานวนผูเรียน
รุนที/่ ป
หลักสูตร
ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา
ชาย หญิง รวม
1/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
2
13
15
2/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
4
11
15
3/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
5
10
15
4/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
3
12
15
5/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
2
13
15
6/2555 วิชาชีพระยะสั้น อุตสาหกรรม /งานยานยนต
1
4
11
15
1/2555 วิชาชีพระยะสั้น
คหกรรม/เสริมสวย
2
2
18
20
2/2555 วิชาชีพระยะสั้น
คหกรรม/เสริมสวย
2
3
17
20
3/2555 วิชาชีพระยะสั้น
คหกรรม/เสริมสวย
2
1
14
15
4/2555 วิชาชีพระยะสั้น
คหกรรม/เสริมสวย
2
4
11
15
1/2555 รวมกับหนวยงานอื่น พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
1
43
40
83
รวมกับหนวยงานอื่น
อุตสาหกรรม
2
27
15
42
รวมกับหนวยงานอื่น
คหกรรม
2
335 321 656
2/2555 รวมกับหนวยงานอื่น
คหกรรม
3
213 306 519
1/2555 แกนประถม/มัธยม
อุตสาหกรรม
4
69
37
106
แกนประถม/มัธยม
คหกรรม
13
295 419 714
แกนประถม/มัธยม พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
13
735 1,177 1,912
2/2555 แกนประถม/มัธยม
อุตสาหกรรม
2
32
20
52
แกนประถม/มัธยม
คหกรรม
11
395 513 908
แกนประถม/มัธยม พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
14
1,036 1,080 2,116
1/2555 วิชาชีพระยะสั้น
ทั่วไป
9
56 124 180
2/2555 วิชาชีพระยะสั้น
ทั่วไป
9
96
81
177
รวม
97
3,362 4,263 7,625
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2
1

2 12 0

1
1
1
3

2
2

เชี่ยวชาญ

ครูผูชวย

1
1
1
1
4

4
2
4

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

ต่ํากวา

1 3 3 1 3 - 5 - 5 - 1 - 2 1
4 23 1

- 3
- 4
- 3
- - 3
2 1
1 1
3 1
6 16

ป.ตรี

อัตราจาง

3
1
3
4
2
13

ป.เอก
ป.โท

รวมทั้งหมด

3
1
2
1
1
1
9

หญิง

แผนกวิชาชางยนต
แผนกวิชาไฟฟากําลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคหกรรม

3
4
3
4
5
5
1
3
28

ชาย

ฝายผูบริหาร

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ขาราชการ

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

-

10

-

1
1
1
2
2
1
1
1
10

ชาย
หญิง
ม.ตนหรือต่ํากวา
ม.ปลาย/ปวช.

1
1

1 1 1 2 2 1 1 - 1
9 1

-

สูงกวาปริญญาตรี

-

ปริญญาตรี

1
1
1
2
2
1
1
1
10

ปวส./อนุปริญญา

งานกิจกรรมเรียน นักศึกษา
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
งานบัญชี
งานการเงิน
พนักงานขับรถยนต
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

ลูกจางชั่วคราว

งานตามโครงการสรางบริหารสถานศึกษา

ขาราชการ ก.พ.
ลูกจางประจํา

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการการศึกษา

1
1
1
3

1
2
2
1
6

-
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ และปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และไดแบงการดําเนินงานออกเปนฝาย 4 ฝาย ตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัย เปนผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร

งานการเงิน

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ผูอํานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝายวิชาการ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานความรวมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานวิทยบริการและหองสมุด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารและสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ ง เน น พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในแต ล ะด า นและได รั บ การประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาระดับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
โดยมีผลประจักษและโลรางวัลดังนี้
ป พ.ศ.
รายละเอียด
พ.ศ. 2541 -ไดรับโล “สภาพเริ่มแรก สถานศึกษาใหม เหมาะสมยอดเยี่ยม” ปการศึกษา 2538-2539
พ.ศ. 2545 -นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ชนะเลิศการแขงขันเดินสายไฟฟา ในงานศิลปะหัตกรรม
-นักเรียน ครั้งที่ 54 ภาคกลางและภาคตะวันออก
พ.ศ. 2547 -นักเรียนสาขาวิชาชางยนตไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันรายการฮอนดา
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ระดับชาติ ประเภทรถประดิษฐ ขนาด 120 CC.
พ.ศ. 2548 -ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคและรางวัลชมเชยระดับชาติ “เครื่องผลิตหมูเสน”
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
พ.ศ. 2549 -ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
พ.ศ. 2551 -นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ประเภทการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
พ.ศ. 2552 -นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ภาคเหนือ ปการศึกษา 2552
- นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ทักษะงานเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 19 ประจําปการศึกษา 2552
พ.ศ. 2553 -นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ไดลําดับที่ 4 การแขงขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องใน
วันครูโลก ณ อิมแพคเมืองทองธานี
-นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ งานเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ปการศึกษา 2553
-นักเรียนสาขาวิชาชางไฟฟา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับชาติ ในการแขงขันทักษะ งาน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจําปการศึกษา 2553
พ.ศ. 2554 -นักเรียนสาขาวิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2554
-นักเรียนสาขาวิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
สาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจําปการศึกษา 2554
พ.ศ. 2555 -ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐาน เหรียญทองแดง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในการ
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
-นักเรียนสาขาวิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2555
-นักเรียนสาขาวิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2555
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1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ประจําปก ารศึกษา
2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
1.5.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ 80
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
รอยละ 85
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รอยละ 80
1.5.4 การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ
รอยละ 80
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รอยละ 85
1.5.6 การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พล
รอยละ 90
เมืองไทยและพลโลก
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ 90
1.5.8 การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รอยละ 85
1.6 ความสําเร็จความเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสํ าเร็ จ ตามเป าหมายของแผนบริห ารความเสี่ย ง ประจํ า การศึก ษา 2555 ซึ่ ง ประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเ รียน ครูและ
รอยละ 90
บุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
รอยละ 85
1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
รอยละ 90
1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
รอยละ 85
1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและมั่วสุม
รอยละ 90
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
2.1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี
ความรู
คูคุณธรรม
นําสูอาชีพ
KNOWLEDGE AND MORAL

FOR

SUCCESSFUL CAREER

ความรู : มีความรอบรูในสรรพวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
คูคุณธรรม : มีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตยตออาชีพและรวมรับผิดชอบตอสังคม
นําสูอาชีพ : มุงมั่นใหผูเรียนมีการพัฒนาการไปสูระดับมืออาชีพอยางแทจริง
2.1.2 วิสัยทัศน (Vision)
วิท ยาลั ยสารพั ด ชา งอุ ทั ยธานี เปน องค ก รการเรีย นรูเ พื่อ พั ฒ นาคนใหมี ค วามรู ความสามารถ
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม นําสูการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได
2.1.3 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มุงจัดการศึกษาดานวิชาชีพและฝกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในดานตางๆ ดังนี้
- จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ตั้งแตระดับชั้น ปวช.
ขึ้นไปใหไดทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพ ตลอดทั้งใหมีจริยธรรม คุณธรรม ทัศนคติ ตลอดจน
จรรยาบรรณที่ดีงามในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อที่จะดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพและมีความสุข
- จัดการศึกษาประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหแกประชาชนทั่วไปตามความสนใจตามความ
ถนัดเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการและเปนพลเมืองดีของสังคม เปนแหลงเรียนรูเพื่อเสริมวิชาชีพให แก
นักเรียนโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา เพื่อใหเกิดจินตภาพ และจินตนาการ ตอเสนทางสายอาชีพในอนาคตอัน
ใกล
- ใหบริการทางวิชาการ สื่อสารสนเทศในดานวิชาชีพ แกชุมชน องคการสวนทองถิ่นทั้งในภาครัฐ
และเอกชน
- ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ใหคงเปนเอกลักษณ
ของชาติสืบไป
- ดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลกระทบที่มีตอรางกายและจิตใจของบุคคล รวม
อนุรักษสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
- สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาภารกิจดานการเรียนการสอน
- พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถในดานอาชีพใหได
มาตรฐานสากล
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2.1.4 เปาประสงค
1. จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
1) จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ และนอกระบบ
2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งใน และนอกสถานศึกษา
3. สรางและผลิตงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐฯ
2. ปลูกฝงใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1) จัดกิจกรรมที่มุงเนน 3 D. และคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานประกอบการ
2) พัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง และคนดี
3. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
1) สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวัน
4. สนับสนุน และบริการวิชาชีพสูสังคม มุงเนนการเรียนรูตลอดชีวิต
1) ประสานความรวมมือกับชุมชน และหนวยงานภายนอก เพื่อบริการวิชาชีพสูสังคม
2) ระดมทรัพยากรทั้งในและนอก ในการจัดการเรียนรูใหคุมคา
5. ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหพรอมและเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา
1) จั ดทํ าแผนพัฒ นาบํ ารุ ง รั ก ษาอาคาร สถานที่ และระบบอํา นวยความสะดวก
สูมาตรฐานคุณภาพ
2) พัฒนาระบบ 5ส ในทุกหนวยงาน
3) ปรับปรุง บํารุงรักษา สื่อ อุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษาใหพรอมใชงาน
6. เพิ่มจํานวนผูเรียนในแตละหลักสูตร
1) พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
2) จัดทําโครงการความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับหนวยงาน ระหวางสถานศึกษากับองคกร ชุมชนทองถิ่น
3) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหเกิดความหลากหลาย ตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนทองถิ่น
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2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จากทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และ จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
1. การจัดการศึกษาอยางมี 1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
คุณภาพ
2. จัดสื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมีคุณภาพ ตรงตามสาขาวิชา
3. สรางและผลิตงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐฯ
4. เพิ่มศักยภาพครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
5. ความปลอดภัยของผูเรียน
2. การสงเสริมและสราง
1. จัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D
คุณธรรม จริยธรรม และ
2. พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี และคนเกง
ความเปนไทย
3. รวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. การนอมนําหลักปรัชญา 1. พัฒนาและอบรมผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียนใหเขาใจหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา เศรษฐกิจพอเพียง
บริหารจัดการ และการ
2. จัดกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอน
3. นําเทคโนโลยีมาใชการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
4. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการเรียนรู
4. สรางความรวมมือกับ
1. สรรหาบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชนและหนวยงานตางๆ
2. ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกในการสนับสนุนจัดการศึกษา
3. จัดโครงการ/แผนงาน ตามนโยบายรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. อบรมและฝกอาชีพใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษา
5. การบริหารจัดการ
1. จัดแผนพัฒนาและบํารุงรักษาดานอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย สะดวก
ตอการจัดการศึกษาอยางมี 2. จัดระบบ 5ส อยางมีคุณภาพในทุกกลุมงาน
คุณภาพ
3. ปรับปรุง บํารุงรักษา สื่อ อุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษาใหพรอมใชงาน
6. การเพิ่มผูเรียนในแตละ 1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมผูเรียน
หลักสูตร
2. ขยายเครือขายความรวมมือ MOU ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับหนวยงาน ระหวางสถานศึกษากับองคกร ชุมชนทองถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นใหเกิดความหลากหลาย ตอบสนองตอความ
ตองการในทุกระดับ
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ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ 1.1.1 รอยละของผูเรียนแตละระดับผานเกณฑ 75
80
85 - โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากองคกรที่เปน
- โครงการแผนพัฒนาการเรียนรูแบบฐาน
ที่ยอมรับในสาขาที่เรียน
สมถนะวิชาชีพ
1.1.2 รอยละของผูเรียนที่คนหาความรู ขอมูล 60
65
70 - โครงการหองสมุด 3 D
สารสนเทศจากหองสมุด
1.1.3 รอยละของเครื่องมือ อุปกรณการเรียน
70
75
80 - โครงการพัฒนาลื่อและอุปกรณการเรียน
การสอน อยูในสภาพพรอมใชงาน
การสอน
1.1.4 รอยละของผูเรียนหลักสูตร ปวช.ปที่ 1
80
85
90 - โครงการศึกษาและดูงาน
เขารวมศึกษาดูงานตามสาขาวิชา
1.1.5 รอยละของแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
85
90
95 - โครงการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณา
เปนสําคัญ
การที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 จัดสื่อการเรียนการสอนอยาง 1.2.1 รอยละของสาขาวิชาที่มีสื่อการเรียนการ 75
82
85 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ
พอเพียง และมีคุณภาพตรงตาม
สอนอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน ไมนอย
ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนใน
สาขาวิขา
กวารอยละ 80
สาขาวิชา
1.2.2 รอยละของสื่อและอุปกรณการเรียนการ
10
15
15 - โครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง
สอนที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกร
สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ภายนอกสถานศึกษา
สถาบันการศึกษาตางๆ
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
1.2 จัดสื่อการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง และมีคุณภาพตรงตาม
สาขาวิขา
1.3 สรางและผลิตงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

1.4 เพิ่มศักยภาพครูผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
1.2.3 รอยละของครูที่สามารถสรางสื่อการสอน 60
65
70 - โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด ( KPI )

1.3.1 จํานวนโครงการอบรมดานเทคโนโลยี
1.3.2 จํานวนรอยละของนักเรียน นักศึกษาที่
เขารับการอบรมดานเทคโนโลยี
1.3.3 จํานวนของสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมที่
ไดรับการสงเสริม ตอยอดจากสถานศึกษา
1.3.4 รอยละของครูที่มีผลงานวิจัย หรือจัดทํา
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ
1.4.1 รอยละของครูที่สามารถปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูใน
เกณฑ ดี
1.4.2 รอยละของครูที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษา

2
60

2
65

2
70

- โครงการอบรมดานเทคโนโลยี

2

3

3

- โครงการสงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ

80

85

90

- โครงการอบรมการจัดทําวิจัยและนวัตกรรม

70

75

80

- สรุปผลการประเมินคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

60

65

70

1.4.3 รอยละของครูผูสอนในการใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน

60

65

70

- โครงการวันสําคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- โครงการบริการทางวิชาชีพและอื่นๆ
- โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน
- โครงการจัดทํา E-Learning , CAI
- โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเอง
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
1.4 เพิ่มศักยภาพครูผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดนเนนดานความปลอดภัย

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
1.4.4 รอยละของครูที่สามารถสรางสื่อการสอน 60
65
70 - โครงการจัดทํา E-Learning , CAI
- โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเอง
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู
1.4.5 รอยละของครูผูสอนมีโครงการสอนและ
75
80
85
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่สอน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
เขียนแผนการเรียนรู
1.4.6 จํานวนครั้งของครูผูสอนที่ไดรับการ
ประเมินตามแผนการเรียนรู
1.4.7 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูผูสอน
1
2
2 - จัดทําแผนการสอน/แผนการเรียนรู
- ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
1.4.8 จํานวนครั้งในการไดรับการประกาศ
1
1
1
เกียรติคุณ ยกยองในดานตางๆ
- โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณใหเปนที่
1.4.9 จํานวนครั้งในการจัดอบรมคุณธรรม
1
1
1 ประจักษ
จริยธรรม ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.10 จํานวนครั้งที่เขาอบรมความรูตรงตาม
2
2
2 - โครงการอบรมความรูทางวิชาการ
สาขาวิชาที่สอน
1.5.1 รอยละของผูเรียนที่เขารับอบรมในดาน
80
85
90 - โครงการบริหารความเสี่ยง
กฎความปลอดภัยในการใชพื้นที่ปฏิบัติงาน
1.5.2 รอยละของสาขาที่มีอุปกรณปองกัน
90
90
90 - งานฝายรักษาความปลอดภัย
อัคคีภัยครบถวน
ตัวชี้วัด ( KPI )
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดนเนนดานความปลอดภัย

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
1.5.3 รอยละของรายวิชาที่มีอุปกรณดานความ 60
70
75 - โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูมาตรฐานสากล
ปลอดภัยในการเรียนการสอน ครอบทุกสาขา
รายวิชา
1.5.4 จํานวนครั้งที่มีการประเมินความเสี่ยงจาก 2
2
2 - โครงการบริหารความเสี่ยงแบบการมีสวน
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
รวม
ตัวชี้วัด ( KPI )

21
ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและสรางคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

2.1 จัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D

2.1.1 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวันสําคัญ
2.1.2 รอยละของผูเรียนที่พฤติกรรมไม
เกี่ยวของกับยาเสพติด ปญหาเอดสและ
อบายมุข
2.1.3 จํานวนครั้งของผูเรียนที่เขารับการอบรม
และรวมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ปญหาเอดส
และอบายมุข
2.1.4 จํานวนครั้งของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
การสงเสริมระบอบประชาธิปไตย

2.2 พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีและ
เกง

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
3
4
4 - โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และวันสําคัญของชาติ
80
85
90 - โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการกิจกรรม 3 D
2

2

2

- โครงการสัปดาหวันเอดสโลก
- โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

2

2

2

2.2.1 จํานวนครั้งของการเขาคายลูกเสือ

1

1

1

- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการ
วิชาชีพ
- โครงการอบรมความรูระบอบประชาธิปไตย
ที่ถูกตองตามกฎหมาย
- โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

2.2.2 จํานวนครั้งที่ลูกเสือออกไปบําเพ็ญ
ประโยชน

1

1

1

- โครงการลูกเสือพัฒนาแหลงสาธารณะ
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
2.2 พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีและ
เกง

ตัวชี้วัด ( KPI )
2.2.3 จํานวนครั้งของอาชีวะบริการชุมชน
2.2.4 จํานวนครั้งการเขารวมโครงการอําเภอ
และจังหวัดเคลื่อนที่
2.2.5 รอยละของการเขารวมกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
2.2.6 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรม
ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
2.2.7 จํานวนครั้งที่มีการมอบใบประกาศเกียรติ
คุณใหกับนักเรียน นักศึกษา

2.3 รวมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรม ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

2.3.1 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมกับ
ชุมชนทองถิ่นในวันสําคัญทาง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
6
7
7 - โครงการ Fix it Center
- โครงการรวมดวยชวยประชาชน
5
5
7 - โครงการอําเภอยิ้ม
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
60
60
60 - โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
1

1

1

2

2

2

2

2

2

- โครงการแขงขันกีฬาสี
- โครงการประกวดรองเพลง
- โครงการกิจกรรมวันไหวครู
- โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติ นักเรียน
นักศึกษาผูทําชื่อเสียงใหแกวิทยาลัย
- โครงการเขาพรรษา
- โครงการวันสงกราน
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
3.1 พัฒนาและอบรมผูบริหาร ครู 3.1.1 รอยละของผูบริหาร ครู บุคลากร และ 70
80
85
บุคลากร และผูเรียน ใหเขาใจ
ผูเรียน เขารับการอบรมแบบบูรณาการหลัก
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การจัดกิจกรรม/โครงการ/
3.2.1 รอยละของผูบริหาร ครู บุคลากร ที่
70
80
85 - โครงการสายใยรักครอบครัว
แผนงาน ตามหลักปรัชญา
ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษา
3.2.2 รอยละของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 60
70
80
ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาดวยความเสียสละ
3.2.3 รอยละของระบบบริหารงบประมาณ มุน 60
70
80
เนนผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.4 รอยละของการจัดสรรงบประมาณ
60
70
80
ทรัพยากรทางการศึกษา ตามความจําเปน ดวย
ความเสมอภาคและเปนธรรม
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

3.3 การนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน

3.3.1 จํานวนโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอร
3.3.2 รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน
การใชเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ
3.4.1 รอยละของแผนการเรียนรูที่มีการบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.2 รอยละของผูเรียนที่เขาใจหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

3.4 บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการ
เรียนรู

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
1
2
2 - โครงการอบรมความรูดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
75
80
85 - โครงการสํารวจความพึงพอใจในการ
บริหารงานของสถานศึกษา
100 100 100 - โครงการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
60
65
70 - โครงการสํารวจความคิดเห็นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
4.1 สรรหาบุคลากรภายนอกเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวชี้วัด ( KPI )

4.1.1 รอยละของบุคลกรภายในสถานศึกษาที่
ยอมรับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จากบุคคลภายนอก
4.1.2 รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
4.1.3 จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4.2 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ 4.2.1 จํานวนครั้งของความรวมมือในการจัด
ภายนอกในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการใชทรัพยากรรวมกันกับชุมชน
การศึกษา
และหนวยงานตาง ๆ
4.2.2 จํานวนครั้งตอการไดรับความอนุเคราะห
จากองคกรภายนอกในการจัดการศึกษา
4.3 จัดโครงการ/แผนงาน ตาม
4.3.1 จํานวนครั้งในการใหความรวมมือกับ
นโยบายรัฐบาล และสํานักงาน
ชุมชนทองถิ่น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
4.3.2 จํานวนกิจกรรมที่ใหบริการดานวิชาชีพ
แกชุมชนทองถิ่น

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
60
70
80 - โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการ
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
70

75

80

2

2

2

2

3

3

- การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา
- โครงการ MOU

1

1

1

- โครงการรับมอบครุภัณฑทางการศึกษา

10

12

14

15

20

20

- โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน
- โครงการอําเภอ/จังหวัด เคลื่อนที่
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
4.4 อบรมและฝกอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา

ตัวชี้วัด ( KPI )
4.4.1 จํานวนรายวิชาชีพระยะสั้นที่เปดสอนใน
สถานกักกัน (เรือนจํา)
4.4.2 จํานวนรายวิชาชีพระยะสั้นที่เปดสอน
ใหกับเณร ในโรงเรียนพระพุทธศาสนา
4.4.3 จํานวนรายวิชาที่ใหบริการวิชาชีพแกคน
พิการ

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
4
4
5 - โครงการ MOU กับเรือนจํา จังหวัด
อุทัยธานี
2
4
4 - โครงการ MOU กับโรงเรียน
พระพุทธศาสนา วัดหนองขุนชาติ
3
2
1 - โครงการอบรมวิชาชีพใหกับ รร.การศึกษา
พิเศษ
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ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
5.1 จัดทําแผนพัฒนาและ
5.1.1 จํานวนหองเรียนทฤษฏีประจําสาขาวิชาที่ 1
2
3 - โครงการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ
บํารุงรักษาดานอาคาร สถานที่
มีสภาพสมบูรณ
ในสาขาวิชา
และสิ่งอํานวยความสะดวก
5.1.2 จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
2
3
4 - โครงการปรับปรุงพื้นที่สาขาวิชาชางยนต
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ชางไฟฟา
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
5.1.3 จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับการดูแล
2
2
2 - โครงการ Big Cleaning Day
และรักษาความสะดาดพื้นที่
- พัฒนาสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติ
5.2 จัดระบบ 5 ส อยางมีคุณภาพ 5.2.1 รอยละของสาขาวิชา กลุมงานที่มีการ
75
80
85 - โครงการจัดสภาพแวดลอมภายใน
ในทุกกลุมงาน
จัดทําระบบ 5 ส
สถานศึกษา
5.3 ปรับปรุง บํารุงรักษา
5.3.1 รอยละของสื่ออุปกรณและครุภัณฑ
75
80
85 - โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียน
อุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษา ทางการศึกษาที่มีการบํารุงรักษาและซอมแซมให
การสอน
ใหพรอมใชงาน
อยูในสภาพพรอมใชงาน
- โครงการซอมบํารุงครุภัณฑทางการศึกษา
5.3.2 รอยละของผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอสื่อ 60
65
70 - โครงการสํารวจความพึงพอใจ
และอุปกรณการเรียนการสอน
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )
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ยุทธศาสตรและโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มผูเรียนในแตละหลักสูตร
กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

6.1 พัฒนารูปแบบการ
6.1.1 จํานวนครั้งที่มีการประชาสันพันธผาน
ประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมผูเรียน สถานีวิทยุ
6.1.2 จํานวนครั้งที่มีการประชาสันพันธผานสื่อ
สิ่งพิมพ
6.1.3 จํานวนสถานที่ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
สถานศึกษา
6.1.4 จํานวนครั้งที่ออกแนะแนวในโรงเรียน
เครือขาย
6.1.5 จํานวนครั้งที่มีการรณรงคประชาสัมพันธ
รวมกับการออกใหบริการชุมชน
6.1.6 จํานวนครั้งที่เชิญผูบริหารในโรงเรียน
เครือขายเขารวมประชุม
6.2 ขยายเครือขายความรวมมือ 6.2.1 จํานวนโรงเรียนที่ทํา MOU หลักสูตร
(MOU)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- ระหวางสถานศึกษากับ
6.2.2 จํานวนสาขาวิชาระดับ ปวช.ที่เปด เพื่อ
สถานศึกษา
รองรับผูเรียนที่ทํา MOU

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
2
3
3 - โครงการแนะแนวการศึกษา
1

2

2

1

2

3

- โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ

10

15

18

- โครงการแนะแนวโรงเรียน

1

1

1

5

5

6

3

3

3

- โครงการ Fix it Center
- โครงการรวมดวยชวยประชาชน
- โครงการประชุมทําความเขาใจกับผูบริหาร
โรงเรียนเครือขาย
- โครงการเปด ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
MOU
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กลยุทธ/มาตรการ ( Strategy )
6.2 ขยายเครือขายความรวมมือ
(MOU)
- ระหวางสถานศึกษากับ
หนวยงาน
- ระหวางสถานศึกษากับ
องคกร ชุมชนทองถิ่น
6.3 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นใหเกิดความหลากหลาย
ตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น

ตัวชี้วัด ( KPI )
6.2.3 จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาที่รวมเปน
เครือขาย หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนประถม
6.2.4 จํานวนรายวิชา หลักสูตรเสริมวิชาชีพ
แกนประถมศึกษา
6.2.5 จํานวนสาขาวิชาระดับ ปวส.ที่เปดสอน
เพื่อรองรับผูที่มีงานทําแลวมาเรียนภาคนอกเวลา
6.3.1 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปด
เพิ่ม เพื่อรองรับผูเรียน

เปาหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2553 2554 2555
15
18
20 - โครงการเสริมวิชาชีพในระดับประถมศึกษา
20

25

25

2

2

2

2

3

4

6.3.2 จํานวนครั้งที่ออกหนวยบริการชุมชน
ทองถิ่น

10

15

20

6.3.3 จํานวนวิชาที่ทําการอบรมใหกับกลุม
อาชีพ

4

4

4

- โครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.เทียบโอนประสบการณ)
- โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

- โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่
- โครงการถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานี
- โครงการ Fix it Center
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2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหก ารบริห ารความเสี่ยงของสถานศึก ษาบรรลุเ ปาหมายตามแผนบริห ารความเสี่ยง จึง กําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
2.3.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
มาตรการปองกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถานศึกษา ระดับสาขาวิชา และระดับองคกร
ของนักศึกษา มีหนาที่กลั่นกรองขอมูลสภาพปญหาในแตละระดับ ปญหาใดที่สามารถแกไขได ใหรีบดําเนินการ
ทันที ในสวนที่เปนปญหาใหญขึ้นใหเสนอคณะกรรมการระดับสูงขึ้นตอไป ในการสํารวจสภาพปญหา ไดจัดทําแบบ
สํารวจเพื่อใหทุกคน อันประกอบดวย ผูเรียน ครู และบุคลากรทุกสวนงาน ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในสวน
ของตนที่ไดพบเห็น ทั้งในสวนที่ตนเองทํางานอยูหรือในสวนรวม ที่อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงและนําขอมูลไป
วิเคราะหหาสภาพปญหา เพื่อเรียงลําดับความสําคัญตอไป การสํารวจจะดําเนินการสํารวจสภาพปญหาเปนรอบ
รอบละประมาณ 4 เดือน โดยใหครอบคลุมความเสี่ยงในดานตางๆ คือ
1) ดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
2) ดานการทะเลาะวิวาท
3) ดานสิ่งเสพติด
4) ดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน
5) ดานการพนันและการมั่วสุม
โดยให เ สนอแนวคิ ด ด า นการป อ งกั น มาด ว ย เพื่ อ ให ค ณะกรรมการในแต ล ะระดั บ ได ใ ห
ขอเสนอแนะทั้งระยะสั้นและระยะยาว งานใดที่มีอันตรายมากใหกําหนดเปนจุดตรวจ (check point) และแบบ
รายงานเพิ่มขึ้น มีการประเมินเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรณรงคและแจงผูเกี่ยวของทราบเปนระยะ
ในสวนของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่มีจํานวนมากและไมไดอยูในการดูแลของสถานศึกษา
ตลอดเวลานั้น กําหนดใหมีมาตรการสอดสองดูแล ชวยเหลือ โดยจัดตั้งสารวัตรนักเรียนในแตละดาน ดานละ 5 คน
โดยการคัดเลือกทางลับจากคณะครู และครูที่ปรึกษา โดยแกนนําเหลานี้จะไดรับการอบรมใหมีความสามารถที่จะ
เปนที่ปรึกษาเบื้องตน เปนแบบอยาง เปนผูรวมในการรณรงค เพื่อปองกันความเสี่ยงในแตละดาน เปนผู รายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นไป เมื่อมีเหตุอันอาจจะลุกลามกลายเปนความเสี่ยงและความไม
ปลอดภัย
เปาหมายความสําเร็จ
รอยละ 90 ของผู เ รี ยน ครู และบุค ลากรภายในสถานศึก ษามีส วนร วมในการป องกัน และ
แกปญหาความเสี่ยงภายในสถานศึกษา
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2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
มาตรการปองกันและควบคุม
วิท ยาลัยมี คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการครูที่ ป รึก ษา คอยใหคํา ชี้แนะและตัดสิ น
ใหเกิดความยุติธรรม จัดใหมีการอบรมความรูจัดกิจกรรมใหเกิดความรักและสามัคคี รวมทั้งไดรูจักการเสียสละเพื่อ
สวนรวม จัดตั้งสารวัตรนักเรียนแกนนําดานการปองกันการเกิดการทะเลาะวิวาท จํานวน 5 คน และเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น และรายงานสภาพปญหาอันจะนําไปสูการทะเลาะวิวาทแกกลุม
แกนนํา นําเสนอคณะกรรมการปกครองของวิทยาลัย และเสนอตอคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อนําสภาพ
ปญหาที่จะเกิดขึ้นพรอมแนวทางแกไข ยอนกลับไปสูกลุมนักเรียน นักศึกษาเพื่อปองกันการทะเลาะวิวาทตอไป
เปาหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา รอยละ 85 มีจิตสํานึกและหางไกลจากการทะเลาะวิวาท
2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
มาตรการปองกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด มีการเฝาระวังและติดตามผูเรียนให
หางไกลสิ่งเสพติด จัดทํารายงานตอผูเกี่ยวของ มีคณะกรรมการครูทปี่ รึกษา คอยสอดสองดูแลนักเรียน นักศึกษา
เปนรายบุคคล จัดอบรมความรู ศึกษาและดูงานใหเกิดจิตสํานึก จัดตั้งสารวัตรนักเรียนแกนนําดานการปองกันและ
ควบคุมปญหาสิ่งเสพติดในรั้วสถานศึกษา เขารวมเปนคณะกรรมการ 5 รั้วของอําเภอและจังหวัด เพื่อรวบรวม
สภาพปญหาสิ่งเสพติด ที่มีอิทธิพลตอนักเรียน นักศึกษา โดยใหนักเรียน นักศึกษา ไดเปนผูใหขอมูลดานปญหาสิ่ง
เสพติดและความเสี่ยงที่จะเกิดแกตนเองในสภาพแวดลอมทั้งที่บาน ระหวางการเดินทาง และที่สถานศึกษาอันจะ
เปนขอมูลในการใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดนําไปสรุปเปนแนวทางในการรณรงคปองกันปญหาสิ่งเสพ
ติดและสรางภูมิคุมกันภายในตนเองแกนักเรียน นักศึกษาตอไป
เปาหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา รอยละ 90 มีจิตสํานึกและไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด
2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
มาตรการปองกันและควบคุม
วิท ยาลั ย มี ครู ที่ ป รึ ก ษา ครูแ นะแนว คอยให คํ าปรึ ก ษาและชี้ แ นะ เชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ความรู
ความสามารถมาอบรมความรูใหรูจักสภาพชีวิตและสังคมในปจจุบันที่มีกลวิธีตางๆ เขามาลอหลอกใหเกิดความ
ผิดพลาด แนะนําวิธีก ารป องกันตัวเอง จัดตั้งสารวัตรนัก เรียน แกนนํา ดานการปองกันความเสี่ยงดานสัง คม
จํานวน 5 คน โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเสนอสภาพปญ หาความเสี่ยงดานสังคมที่ไดพบเห็นตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ ซึ่งจะไปกําหนดเปนมาตรการรายยอยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่
ปลอดภัยจากความเสี่ยงดานปญหาสังคมตอไป
เปาหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา รอยละ 90 มีจิตสํานึกและหลีกเลี่ยงจากการตั้งครรภกอนวัยอันควร
นักเรียน นักศึกษา รอยละ 85 มีความรูและเขาใจตอสภาพปญหาของสังคมที่ไมพึงประสงค ในปจจุบัน
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2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
มาตรการปองกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการปกครอง รวมกับคณะกรรมการครูที่ปรึกษา คอยสอดสองดูแลนักเรียน
นักศึก ษา จัดทําประวัติเปนรายบุคคลจัดอบรมความรู และพบครูที่ปรึกษาทุกวัน เพื่อติดตามผล ประเมินผล
จัดตั้งสารวัตรนักเรียน แกนนํา เพื่อปองกันความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม จัดใหมีสารวัตรนักเรียน แกนนํา
จํานวน 5 คน เปนผูรวมรณรงคและรายงาน รวมทั้งใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอสภาพปญหาที่ไดพบ
เห็นจริงจากความเสี่ยงที่จะเกิดจากการ มั่วสุม การเลนการพนัน เกมส และอื่นๆ โดยนําเสนอสภาพปญหาตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ เพื่อสรุปนํากลับมาเปนภูมิตานทานตอไป
เปาหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา รอยละ 90 มีจิตสํานึกและไมเกี่ยวของกับการพนันและการมั่วสุม
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. ควรเลือกใชเครื่องมือและชองทางในการสื่อสารกับผูสําเร็จ การศึก ษาที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากหลากหลายรูปแบบ เชน สังคมออนไลน , โทรศัพท, อีเมล, แบบตรวจสอบวุฒิ
การศึก ษา (จากบริษัท ), เพื่อน, ผูป กครอง, บุตรหลานครู /อาจารย , บริษัท (แบบสอบถามความพึง พอใจ),
ไปรษณียบัตร เปนตน
2. ควรมีการพัฒนาระบบออนไลน เชื่อมโยงขอมูลที่เปนระบบเดียวกันใหดียิ่งขึ้นเพื่อลดความ
ซ้ําซอน ลาชา การรอในการเก็บ ขอมูล การปอนขอมูล และการประมวลผล ระหวางฝายและงานตาง ๆ ของ
วิทยาลัยอยางเปนปจจุบัน สามารถนําระบบสารสนเทศดังกลาวมาใชในการวางแผนและพัฒนาแผนงานตาง ๆ
ของวิทยาลัย โดยความมีสวนรวมของหัวหนาแผนก
3. สถานศึกษาควรทํางานวิจัยเพื่อวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากผลการเรียนในบางรายวิชาที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา ควบคูกับการพัฒนาของสื่อการเรียนการสอนตอไป
4. สถานศึกษาควรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญดานการวัดประเมินผล มารวมออกขอสอบและพัฒนา
ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกปการศึกษา ซึ่งจะทําใหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพไดมีความเที่ยงตรงในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนดานวิชาชีพในแตละสาขา และพัฒนาคลังขอสอบ เพี่อยกระดับมาตรฐานใหดีขึ้น
5. สถานศึกษาควรมีแผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมใหผูที่เขารับการฝกอบรมไดมีผล
การทดสอบที่ดีขึ้น จะเปนการสงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผูที่เขารับการฝกอบรมในแตละสาขา
6. สถานศึกษาควรสงเสริมในการสงผลงานเขารวมประกวดหรือการนําประโยชนในระดับสูงกวา
สถานศึกษาใหมากขึ้นโดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีการนําผลงานไปใชประโยชนเฉพาะสถานศึกษา
7. สถานศึกษาควรสงเสริมในการใหครู ไดมีการคิดคนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู ที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นหรือในระดับที่สูงขึ้นตอไปเพิ่มมากขึ้น
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8. ควรกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ สรางสรรคโดยกําหนดใหเปนระยะสั้น
กลาง และระยะยาวโดยเสนอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา
9. สถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูเรียนไดนําความรูไปบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนในทุกสาขาวิชาทั้งในหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น
10. สถานศึกษาควรกําหนดใหผูเรียนไดมีการเรียนรูจากประสบการณจริงในสถานประกอบการ
ทุกคน เนื่องจากผูเรียนจะไดมีประสบการณ เพิ่มทักษะทุกดานในแตละสาขาวิชา กอนที่จะไปประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอในระดับสูงตอไป
11. สถานศึกษาอาจจะพิจารณาวิชาเลือกเสรีในแตละสาขางาน กําหนดใหผูเรียนไดมีการเรียนรู
ในจากประสบการณจริงในสถานประกอบการ
12. สถานศึกษาควรกําหนดใหผูเรียนไดมีการเรียนรูจากประสบการณจริงในสถานประกอบการ
ทุกคน เนื่องจากผูเรียนจะไดมีประสบการณ เพิ่มทักษะทุกดานในแตละสาขาวิชา กอนที่จะไปประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอในระดับสูงตอไป
13. สถานศึกษาอาจจะพิจารณาวิชาเลือกเสรีในแตละสาขางาน กําหนดใหผูเรียนไดมีการเรียนรู
ในจากประสบการณจริงในสถานประกอบการ
14. ควรมีก ารประชุม คณะกรรมการสถานศึก ษาใหค รอบคลุม เนื้อหาตามกรอบหนาที่ตาม
กฎหมายใหมากขึ้นและมีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
15. ควรนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาปรับปรุง พัฒนาใหส อดคลองกับ
บริบทของวิทยาลัย
16. การเพิ่มระบบฐานขอมูลดานการเงิน และดานวัสดุอุปกรณ
17. การจัดการดานระบบสารสนเทศ ควรมีการจัดการแบบศูนยรวมใหครอบคลุม งานระบบ
ฐานขอมูลทุกดาน เพื่อใหสะดวกในการบริหารจัดการ
18. สถานศึกษาควรแสวงหาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
19. สรางความรวมมือกับแหลงทุนและองคกรภายนอกใหมากขึ้น
20. ควรกําหนดแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมทุกดาน
21. สถานศึกษาควรทําการวิเคราะหแผนเชิงรุกและเชิงรับ ของความเสี่ยงทั้ง 5 ดานใหเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
22. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุมรวมระดับบริหารและองคกรสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณา
รับมืออยางจริงจัง
23. สถานศึก ษาควรจัดใหทีกรรมการวิเ คราะหความเสี่ยงทั้ง 5 ดานโดยใหมีตัวแทนนัก เรียน
นักศึกษาเขารวมดวย
24. การใหนักเรียน นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพมากขึ้น เชน ใหนักเรียน
นัก ศึกษาเขารวมการวางแผนการพัฒ นาคุณภาพ เขารวมประชุม รวมถึง การใหนัก ศึกษานําหลักการประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติในการจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา เปนตน
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25. ควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาทําแผนพัฒนาคุณภาพในแตละแผนกใน
ปถัดไปเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องทุกป
26. ในปที่ไมมีการตรวจจากตนสังกัด สถานศึกษาควรมีการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยดําเนินการดวยตนเองในทุก ๆ ป โดยดําเนินการตรวจวิธีการเดียวกับการตรวจจากตนสังกัด
27. คณะกรรมการประกันคุณภาพควรนําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะ มาวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพประจําปอยางตอเนื่อง
28. การกําหนดอัตลักษณของวิทยาลัยควรใหตรงกับสภาพผูเรียนของวิทยาลัย ซึ่งอาจรวมถึง
นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นดวย
29. การจัดแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลรวมถึงประเมินความพึงพอใจ ตองมีตัวแทนจาก
ชุมชนและองคกรภายนอก อาทิ องคกรทองถิ่น หรือตัวแทนจากสถานประกอบการ เขามามีสวนรวมในการทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอัตลักษณของสถานศึกษา
30. ควรมีกําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธการ
ดําเนินงานรวมทั้งหมด
31. การประเมิ น ผลต อ งมี ตั ว แทนจากชุ ม ชนและองค ก รท อ งถิ่ น หรื อ ตั ว แทนจากสถาน
ประกอบการ เขามามีสวนรวม
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาควรกําหนดทิศทางในการเปนผูนําสังคมและการศึกษาจากจุดแข็งตนเองดวยการ
มุงผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ทั้งในเชิงลึกและระดับกวาง
2. สถานศึกษาควรใชศักยภาพและความพรอมในดานบุคลากร ทั้งที่เปนครูวิชาชีพและครูวิชา
สามัญ/พื้นฐาน ซึ่งประสบการณเพียงพอ มาเปนแหลงความรูและที่พึ่งของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาใหมากขึ้น
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ
4. ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพสูงในดารบริหารจัดการ ควรแสวงหาซึ่งความรวมมือทั้งภายใน
และจากภายนอกใหมากขึ้น เพื่อรวมจัดการศึกษาใหกาวหนาเพื่อสูระดับภาค หรือ ระดับประเทศยิ่งขึ้นตอไป
5. สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรหรือบุคคล จากแหลงภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1. การหาแหลงทรัพยากร เพื่อชวยเหลือ แลกเปลี่ยน ในดานอุปกรณการเรียนการสอน ใหเกิด
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
2. การติดตามและประเมินผลในหลักสูตรคูขนาน ตองมีความชัดเจนและติดตามผูเรียนอยาง
ใกลชิด
3. ควรจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยขอความรวมมือจาก
สถานศึกษาประเภทเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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4. การติดตามสภาพปญหาของผูเรียนหลักสูตร ปวช. ที่มีความออนไหว จากปญหาดานความ
ยากจน สภาพแวดลอม กระแสสังคม ตองมีความใกลชิดกับผูปกครองใหมากขึ้น รวมทั้งหาความชวยเหลือในการ
ใหมีรายไดระหวางเรียน เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนสวนสนับสนุน และสงเสริมความถนัดของ
ผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อเปนแหลงความรู Online ไวบริการทางวิชาการใหกวางขวางขึ้น
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1

ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.1

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยเกณฑการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.
ความพยายาม
จํานวนผูเ รียนระดับ ชั้น ปวช.และระดับ ปวส. ที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวนดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา
และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย
3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดาน
ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ ปวช.
4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ ใบงาน
6. ใหครูประเมินผลตามความจริง
7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป
11. มีการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน มี
การพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง เพื่อใหครูที่ปรึกษาได
พบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามเหมาะสม
12. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเปน
ประจําทุกวัน
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ที่ ประเภทวิชาสาขางาน/ หลักสูตร จํานวน นร.นศ/.
1
2
3
4

สาขาชางยนต
สาขาชางไฟฟา
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ปวช.1

19
5
2
26

ที่ ประเภทวิชาสาขางาน/ หลักสูตร จํานวน นร.นศ/.
1
2
3
4

สาขาชางยนต
สาขาชางไฟฟา
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ปวช.2

25
12
3
1
41

ที่ ประเภทวิชาสาขางาน/ หลักสูตร จํานวน นร.นศ/.
1
2
3
4

สาขาชางยนต
สาขาชางไฟฟา
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ปวช.3

12
4
4
3
23

ที่ ประเภทวิชาสาขางาน/ หลักสูตร จํานวน นร.นศ/.
1 สาขาการบัญชี
2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ปวส.1
ปวส.2

5
5

จํานวนผูเรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน (คน)
รอยละ
13
68.42
5
100.00
1
50.00
19
73.07
จํานวนผูเรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน (คน)
รอยละ
21
84.00
7
58.33
3
100.00
1
100.00
32
78.04
จํานวนผูเรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน (คน)
รอยละ
12
100.00
3
75.00
4
100.00
3
100.00
22
95.65
จํานวนผูเรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน (คน)
รอยละ
4
80.00
5
100.00

38
ระดับชั้น

จํานวน
นร./นศ.

จํานวนผูเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ชางยนต ชางไฟฟากําลัง คอมพิวเตอรธุรกิจ

รอยละ ระดับคุณภาพ
บัญชี

ปวช.1

26

13

-

1

5

73.07

ดี

ปวช.2

41

21

7

1

3

78.04

ดี

ปวช.3

23

12

3

3

4

95.65

ดีมาก

ปวส.1

5

-

-

-

4

80.00

ดีมาก

ปวส.2

5

-

-

5

-

100.00

ดีมาก

100

46

10

10

16

82.00

ดีมาก

รวม

การคํานวณ
รอยละ =
แทนคา
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป x 100
(จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด – จํานวนผูเรียนที่ออกกลางคัน)
82 x 100 = 82.00
100

ผลสัมฤทธิ์
จากผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป จํานวน 82 คน จากผูเรียนทั้งหมด 100 คน คิดเปนรอยละ 82.00 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู
ในเกณฑ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน

ความตระหนัก
สถานศึกษาไดมีการจัดทําโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสงผูเรียน
เขาฝกงานในหนวยงานและสถานประกอบการนั้น มีการติดตาม ผูเรียนที่เขาฝกงาน โดยใหงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การติ ด ตามนั ก เรี ย นที่ เ ข า ฝ ก งานในหน ว ยงานและสถานประกอบการ
ปการศึกษา 2555 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน เพื่อนําผลจากแบบสอบถามมาพัฒนาการเรียนการสอนและผูเรียน
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ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาไดดําเนินการติดตามนักเรียนที่เขาฝกงานในหนวยงานและสถานประกอบการ ปการศึกษา
2555 จากแบบสอบถามความพึง พอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุม ชน ที่มีตอคุณภาพของผูเ รียน
ผลการประเมินความพึง พอใจตอผูเ รียน ทั้ง 3 ดาน ดานคุณลัก ษณะที่พึง ประสงค ดานสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ รวมกัน คิดเปนรอยละ 68.57 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 1.3

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนในสวนของคุณภาพ ทางดานความรู ทักษะ และประสบการณ
ใหส ามารถปฏิบัติง านอาชีพได รวมทั้ง มีเ จตคติ และกิจ นิสัยที่ดีในการทํางาน ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลัก สู ตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในการทดสอบความรู
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไดกําหนดเกณฑในการ
ตัดสินไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถจัดดําเนินการทดสอบภายใตเงื่อนไขที่ เปนมาตรฐานของวิชาชีพนั้น ๆ และ
เปนแนวทางในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน ที่จะสําเร็จการศึกษาสูตลาดแรงงาน
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได มี ก ารวางแผนการดํ า เนิ น การสอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ อย า งเป น ระบบและ
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดมากที่สุดดังนี้
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกรรมการจัดทําเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษา ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
2. มีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษา อศจ.อุทัยธานี
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี
4. มีการประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการแจงกําหนดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนกวิชามีการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. มีการทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
ระดับ ปวช. การประเมินทฤษฎี 20% ตองไดไมตอกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 80% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ตองไมต่ํากวารอยละ 65
ระดับ ปวส. การประเมินทฤษฎี 40% ตองไดไมตอกวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 60% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100%ตองไมต่ํากวารอยละ 70

40
การคํานวณ

รอยละ = จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ X 100
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางฯ
รอยละ = 29 x 100 = 96.66
30
จากการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปรากฏผลผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละสาขางาน ดังนี้
จํานวนผูผานการประเมิน
จํานวน
ระดับชั้น
มาตรฐานวิชาชีพ
ที่
สาขางาน
ผูสําเร็จ
ป
การศึกษา จํานวน (คน)
รอยละ
1 สาขางานชางยนต
ปวช .3
13
12
92.30
2 สาขางานชางไฟฟากําลัง
ปวช .3
2
2
100
3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช .3
4
4
100
4 สาขางานการบัญชี
ปวช .3
4
4
100
5 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส .2
5
5
100
6 สาขางานการบัญชี
ปวส .2
2
2
100
รวม
30
29
96.66

ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช .3 จํานวน 23 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
22 คน ระดับ ปวส.2 จํานวน 7 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 29 คน ผูผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 96.66อยูในระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.4

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ความตระหนัก
สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแหง ชาติ (องคก ารมหาชน) กําหนดการสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของนัก เรียนในปสุดทายของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) ทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนําผลการสอบไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
ระดับชาติ

41
ความพยายาม
สถานศึกษาไดมีก ารวางแผนเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึก ษาแหง ชาติ (องคก ารมหาชน)
กําหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนในป
สุดทายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับ ตชาติขึ้นไปเทียบรอยละกับ จํานวนผูเ รียน ที่ล งทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตาม
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
1. มีการประชุมเตรียมความพรอมในการทดสอบ V-NET ของสถานศึกษา อศจ.อุทัยธานี
2. มีการแจงรายวิชาที่ทดสอบ V-NET
3. จัดทําโครงการเตรียมความพรอมในการทดสอบ V-NET จัดทําตารางติวรายวิชาทดสอบพรอมทั้ง
กําหนดครูผูทําการติวและแจงตารางในการติว
การคํานวณ

รอยละ = จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป X 100
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
รอยละ = 20 x100 = 43.47
46
จากการดําเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ผลรอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป

ที่

ประเภทวิชา

ระดับชั้นป

1
2
3
4

เครื่องกล
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยการ
พื้นฐาน
รวม

ปวช .3
ปวช .3
ปวช .3
ปวช.3

จํานวน
ผูเรียนมี
จํานวนผูเรียน
คะแนนเฉลี่ย คิดเปน
ลงทะเบียนเขา
ตั้งแต
รอยละ
ทดสอบ
ระดับชาติ
ขึ้นไป
12
4
33.33
4
3
75.00
7
5
71.42
23
8
34.78
46
20
43.47

อยูในระดับ

ปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดีมาก
ปรับปรุงเรงดวน
ปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
รอยละ 43.47 ระดับตองปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 1.5

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (v-net) ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) เพื่อนําผลการ
ทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถผลการทดสอบไปใช
ในการประเมินผลการเรียนรูระดับชาติ และการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดมีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การวิ ชาภาษาอังกฤษ ไดแก
โครงการพูดภาษาสัป ดาหล ะหนึ่งวัน โครงการเสริม สรางทัก ษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการจัดหา
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตางประเทศ
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (v-net) ตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รอยละ =
x 100
จํานวนผูเ รียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
รอยละ = 0 x 100
23
= 0
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (v-net) ตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ
0 อยูในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ 1.6
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รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนในสวนของคุณภาพ ทางดานความรู ทักษะ และประสบการณ
ใหส ามารถปฏิบัติง านอาชีพได รวมทั้ง มีเ จตคติ และกิจ นิสัยที่ดีในการทํางาน ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลัก สู ตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในการทดสอบความรู
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไดกําหนดเกณฑในการ
ตัดสินไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถจัดดําเนินการทดสอบภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐานของวิชาชีพนั้น ๆ และ
เปนแนวทางในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน ที่จะสําเร็จการศึกษาสูตลาดแรงงาน
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได มี ก ารวางแผนการดํ า เนิ น การสอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ อย า งเป น ระบบและ
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดมากที่สุดดังนี้
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกรรมการจัดทําเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษา ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
2. มีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษา อศจ.อุทัยธานี
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี
4. มีการประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการแจงกําหนดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนกวิชามีการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. มีการทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
ระดับ ปวช. การประเมินทฤษฎี 20% ตองไดไมตอกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 80% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ตองไมต่ํากวารอยละ 65
ระดับ ปวส. การประเมินทฤษฎี 40% ตองไดไมตอกวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 60% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100%ตองไมต่ํากวารอยละ 70
การคํานวณ รอยละ = จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ X 100
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
รอยละ = 29 x 100 = 96.66
30

44
จากการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปรากฏผลผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละสาขางาน ดังนี้
จํานวนผูผานการประเมิน
จํานวน
ระดับชั้น
มาตรฐานวิชาชีพ
ที่
สาขางาน
ผูสําเร็จ
ป
การศึกษา จํานวน (คน)
รอยละ
1 สาขางานชางยนต
ปวช .3
13
12
92.30
2 สาขางานชางไฟฟากําลัง
ปวช .3
2
2
100
3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช .3
4
4
100
4 สาขางานการบัญชี
ปวช .3
4
4
100
5 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส .2
5
5
100
6 สาขางานการบัญชี
ปวส .2
2
2
100
รวม
30
29
96.66
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช .3 จํานวน 23 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
22 คน ระดับ ปวส.2 จํานวน 7 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 29 คน ผูผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 96.66อยูในระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.7

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยเกณฑการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.
ความพยายาม
จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวช.และระดับ ปวส. ที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวนดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา
และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย
3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดาน
ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ ปวช.
4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
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5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ ใบงาน
6. ใหครูประเมินผลตามความจริง
7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป
11. มีการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน มี
การพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง เพื่อใหครูที่ปรึกษาได
พบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามเหมาะสม
12. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมี สวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเปน
ประจําทุกวัน
แบบสรุปรายงาน ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ปการศึกษา 2555

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน แรกเขา
2553
สาขางานยานยนต
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด

การคํานวณ
รอยละ =
แทนคา
รอยละ =

34
8
8
15
65

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูที่
จํานวนผูที่
รอยละ แรกเขา
รอยละ
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
2554
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
14
0
14 41.18 0
0
0
0 00.00
2
0
2 25.00 0
0
0
0 00.00
2
2
4 50.00 3
0
2
2 66.67
3
3
6 40.00 6
3
1
4 66.67
21
5
26 40.00 9
3
3
6 66.67

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุน x 100
จํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น
32 x 100 = 43.24
74

46
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหจํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 32 คน จากผูเรียน
ทั้งหมด 74 คน คิดเปนรอยละ 43.24 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ตองปรับปรุงเรงดวน
ตัวบงชี้ที่ 1.8

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

ความตระหนัก
สถานศึก ษาไดมี ก ารจัดทํา โครงการติดตาม ผู สําเร็จ การศึก ษาระดับ ชั้ น ปวช. ที่ได ทํางานในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป โดยใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเปน
ผูรับผิดชอบรวมกับงานครูที่ปรึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 ที่สําเร็จการศึกษาไปแลว มีงานทํา
ในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป โดยการติดตามทาง
ไปรษณียบัตร อินเตอรเน็ต โทรศัพท และแบบสอบถามโดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และงานครูที่
ปรึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาไดดําเนินการติดตามและจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาพบวาผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2554 หลักสูตร ปวช. สําเร็จการศึกษา 39 คน ไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 61.53 ผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช
ตัวบงชี้ที่ 1.9

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก
สถานศึก ษาไดมี ก ารจัดทํา โครงการติดตาม ผู สําเร็จ การศึก ษาระดับ ชั้ น ปวช. ที่ได ทํางานในสถาน
ประกอบการ และศึกษาตอ โดยใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเปนผูรับผิดชอบรวมกับงานครูที่ปรึกษา
และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ความพยายาม
สถานศึกษาไดดําเนินการติดตามผูส ําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 ทํางานในสถานประกอบการทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน และศึก ษาตอ โดยการติดตามทางไปรษณียบัตร อินเตอรเ น็ต โทรศัพท และแบบสอบถาม
หลั ง จากทราบสถานที่ ทํ า งาน ศึ ก ษาต อ จากงานแนะแนวอาชี พ และการจั ด หางาน และงานครูที่ ป รึ ก ษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสงแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่เขาทํางานในสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา
นั้น
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 ที่ทํางานในสถานประกอบการทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน และศึก ษาตอ จากแบบสอบถามความพึง พอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึก ษา หรือผูรับ บริก ารที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึก ษา ผลการประเมินความพึง พอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษา ทั้ง 3 ดาน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะ
วิชาชีพ รวมกัน คิดเปนรอยละ 69.78 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55-64.99
- พอใช 45-54.99
- ตองปรับปรุง 35-44.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 35
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน

3. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รอยละ 82.00

ดี

รอยละ 68.57

ปรับปรุง

รอยละ 96.66

ดีมาก

รอยละ 43.47

ตองปรับปรุง
เรงดวน

รอยละ 0

ตองปรับปรุง
เรงดวน

รอยละ 96.66

ดีมาก
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ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ - ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป - ดี 70-79.99
- พอใช 60-69.99
- ตองปรับปรุง 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มี และมีผล (5)
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รอยละ 43.24

ตองปรับปรุง
เรงดวน

รอยละ 61.53

พอใช

รอยละ 69.78

ปรับปรุง

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1, 3, และ 6
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 2, 4, 5, 7, 8 และ 9
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มาตรฐานที่ 2

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนาหลักสูตร มีนโยบายในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุงผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพ ทั้งในดานความรูและความสามารถในสาขาวิชาชีพและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยจัดดําเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาใหไดมาซึ่งหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของวิทยาลัยฯ ที่สมบูรณและเหมาะสม ดังลําดับขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้
1. ดานการวางแผน
สํารวจความตองการของการประกอบอาชีพของชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของในดานตางๆ เชน ทักษะความรู
ความสามารถของนักเรียนในดานการใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนํามาประยุกตใชใน
การจัดการในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒ นาคุณลักษณะของนัก ศึก ษาใหตรงกับ ความตองการของสถาน
ประกอบการ
2. ดานการดําเนินการ
ฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การหลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการพัฒนาองคประกอบในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาไดแก ดานครูผูสอน ดานเนื้อหาการเรียนการสอน ดานสื่อและ
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน เปนตน พรอมทั้งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น ไดนําผลสํารวจความ
ตองการของการประกอบอาชีพของสถานประกอบการ และพฤติก รรมในดานการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษาที่มีความแตกตางระหวางบุคคล มาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3. ดานการประเมินผล
จัดการประเมินผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใชการประเมินผลจากแผนการจัดการ
เรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา และในทุกรายวิชา
และเนนใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน แบบเรียน เปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการใหครบทุกรายวิชา พรอม
ทั้ง ใชผลของการนิเทศการสอน และนําผลการประเมิน การฝกปฏิบัติง านดานตางๆของนักเรียนนัก ศึก ษามา
ประกอบในการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ความพยายาม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไดจัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา เพื่อ
เปนแนวทางหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนใหมีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนแบบมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียน
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การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และการเรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ ซึ่งมีผล
จากการดําเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ระดับ ปวช.
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. ของนักศึกษา
3. การจัดทําแบบสํารวจเพื่อรวบความขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพของชุมชนและ
สถานประกอบการ
4. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
5. นําผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการนําไปใชมาปรับปรุง
พัฒนา
วิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชจ ริงในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหครูผูสอน นํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดนําผลการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมาพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณภาพ
ยิ่งๆขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์
ในประจําปก ารศึกษา 2555 ครู ผูสอน/แผนกวิชา/งานหลักสูตรฯ/สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพ
ในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียนจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา อยูในเกณฑ ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหง านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะบูรณาการ คุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา และให
ครูผูสอนดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียน และจัดทําบันทึกหลังการสอนและสงใหงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน ตรวจและสรุปผลตามปฎิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําบันทึกหลังสอนและมอบหมายหนาที่การสอน
ประจําภาคเรียนใหเสร็จกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาของตนเอง
2. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฯ ใหแลวเสร็จกอนการเปดภาคเรียน โดยงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําการประเมินการจัดสงและรายงานผล
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3. ครูผูสอนเขียนบันทึกหลังการสอน และเตรียมรับการนิเทศตามกําหนดการนิเทศในปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําแบบสรุปรายงานผลการจัดดําเนินงานของงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนการนิเทศการสอนและอื่นๆ
ความพยายาม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผูสอนไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและไดผลจาก
การดําเนินงานแบงเปนดาน ดังนี้
1. ดานงานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ และวิทยาลัยฯ ไดมีห ลักฐานและ
รองรอยในดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในทุกภาคเรียน เพื่อเปนการเก็บขอมูลในพัฒนางาน
วิชาการในลําดับถัดไป
2. ดานครูผูสอน มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนนักศึกษาในงานดานการ
สอน เพื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา และเก็บเปนผลงานในการพัฒนาตนเอง
3. ดานผูเรียน ถือเปนขอมูล (input) และเปนผลผลิต (output) ของสถานศึกษา ดัง นั้นการ
พัฒนางานในดานนี้ถาขอมูลที่ไดมาและผลผลิตที่ออกไปมีความสอดคลองเหมาะสมและผานกระบวนการเรียนการ
สอนที่ถูกตองและเหมาะสม ก็จะทําใหนักศึกษามีคุณภาพที่ดีและเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ
รายละเอียดในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ในปการศึกษา 2555 ดังตาราง
ตารางสรุปแผนการเรียนรูสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1/2555 และภาคเรียนที่ 2/2555
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – นามสกุล ครูผูสอน
ครูวราพรรณ เอี่ยมพุม
ครูพิมพวลัญช คําวิหารภัทช
วาที่ ร.ต. กิตติภูมิ สมศรี
ครูอาคม เล็กอําพัน
ครูอมรรัตน ฤทธิ์เต็ม
วาที่ ร.ต ชัยวัฒน รักธัญการ
ครูณฤทธิ์ อุมสุข
ครูอรพิน ไทยกวีพจน
ครูธัญญารันตน อรุณไพร
ครูชุมพล สุระดม
ครูสุทธิพงษ ชูเชื้อ
ครูเรณู อินทรกําแหง
ครูสมโภชน กาศชัยการ
ครูเทวา ปนมณี
รวมทั้งหมด

จํานวนวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 1 -2
6
10
6
4
6
5
7
6
12
7
9
8
5
6
97

จํานวนวิชาที่สง
ภาคเรียนที่ 1-2
6
8
6
4
3
5
6
6
12
7
2
8
5
6
84
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ผลสัมฤทธิ์
ในประจําปการศึกษา 2555 ครูผูสอน/แผนกวิชา/งานหลักสูตรฯ/สถานศึกษา มีจํานวนแผนการจัดการ
เรียนรูของครูแตละคนทุกรายวิชาที่สอนจํานวน 97 รายวิชา มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําของครูแตละ
คน จํานวน 84 รายวิชา คิดเปนรอยละ 89 อยูในเกณฑดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง มีการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง มีการใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลาย โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพและมีการนิเทศครูผูสอนจากฝายวิชาการ หัวหนาแผนกวิชา และแตงตั้งคณะ
ดําเนินงานประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนในแตละภาคเรียน และนําผลจากการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู
ความพยายาม
ครูผูสอนไดนําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดทักษะวิชาชีพ ชิ้นงาน โครงงาน โครงงานวิชาชีพในรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผูสอนแตละคนทํา
บันทึกหลังสอนรอการนิเทศจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ
การเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และครูแตละคนนําผลการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ในประจําปการศึกษา 2555 ครูผูสอน/แผนกวิชา/งานหลักสูตรฯ/สถานศึกษา มีการจัดระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา อยูในเกณฑดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.4

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบ
กอนการเรีย นการสอน มี ก ารวั ดและประเมิ นผล ตามแผนการจัดการเรียนรูใชวิ ธีก ารวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใชในการพัฒ นาสมรรถนะผูเ รียน ที่มุง เนนสมรรถนะอาชีพและบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจง หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผู เรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่ส อน มีก ารวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายใหผูเรียนที่มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และครู
ทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
ในประจําปการศึกษา 2555 งานวัดผล/สถานศึกษา มีการจัดระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา อยูในเกณฑ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการฝกงาน

ความตระหนัก
สถานศึกษาไดจัดประชุมหัวหนาแผนกวิชา คัดเลือกสถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาจะออกฝกงาน
จัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน พรอมมอบคูมือ เอกสารชี้แจงรายละเอียดการฝกงาน และไดติดตาม นิเทศ
นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ อยางนอยสถานประกอบการ 2 ครั้ง สถานศึกษาไดประสานงานและจัด
การศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยจัดสงผูเรียนเขาเรียนและฝกงานภายนอกสถานศึกษาในสถานประการ
ตามหลัก สูตรที่กําหนด มีการประเมินผลผูเ รียนรวมกันระหวางครูผูนิเทศกับ ครูผูสอนของสถานประกอบการ
วิทยาลัยจัดใหมีการลงนามความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัย จัดใหมีศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา โดยลงใน www.v-cop.net ลงในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาสามารถ
สืบคนและสมัครงานและหาสถานที่ฝกงานทางอินเทอรเน็ตได
ความพยายาม
ผูเรียนไดรับความรูและไดรับประสบการณจริงจากการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานตามสภาพความ
เปนจริงของธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน มีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
ในประจําปก ารศึก ษา 2555 งานครูที่ปรึก ษา/สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา อยูในเกณฑ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
การจัดการเรียนการสอน
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้ ตัวบงชี้ 1, 2, 3, 4 และ 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ (1)-(5)

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล(5)

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 3

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับคุณในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ตระหนักถึงหลักการมีรวมของชุมชนทองถิ่น หลักการบริหารการเงิน และ
งบประมาณอยางโปรงใส และหลักการปฏิบัติงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
เกิดคุณภาพในผลสัมฤทธิ์ของงาน
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จึงไดดําเนินการติดตอประสานงานกับผูนําในชุมชนทุกภาคสวน ขาราชการ
พอ ค า ประชาชน ผู นํ า ทางศาสนา ผู ป กครองนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ คั ด สรรและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา และให
มติเห็นชอบอนุมัติในการบริหารสถานศึกษา และไดดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มีการคัดเลือก และแตง ตั้ง คณะกรรมการสถานศึก ษา และจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อขอคําปรึก ษา ขอเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา และ
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึก ษา เพื่อใหก ารดํา เนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ผลการประเมินอยูใน
เกณฑ ตองปรับปรุง คือ ปฏิบัติ 2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ตระหนัก ถึงหลักการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลัก
ความคุมคา การใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับราชการ ดังนั้นสถานศึกษาจึง ให
ความสําคัญในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหมั่นใจวามี แนวทางในการสรางความสําเร็จ
ใหกับเปาหมายที่กําหนดไวได เปนการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไวลวงหนา ลดความขัดแยงใน
การทํ า งานที่ ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ หลายหน ว ยงานลดความผิ ด พลาดและลดความซ้ํ า ซ อ นในการทํ า งาน
เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา และเพื่อใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจาย
ประจําป
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ความพยายาม
วิท ยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จึง ไดดําเนินการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการในการจัดทําแผนบริห าร
จัดการสถานศึกษา เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติมีสวนรวมในการ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และกําหนดทิศทางในการปฏิบัติง านเพื่อมุง เนนผลสัม ฤทธิ์ ใหเ กิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
และเป ดโอกาสใหบุ คลากรเสนอโครงการที่จ ะพัฒ นาการปฏิบัติง าน พัฒ นานัก เรียน นัก ศึก ษา และพัฒ นา
สถานศึกษา ใหก ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ และรวบรวมเปนแผนปฏิบัติงาน
ประจําป สถานศึก ษาไดเ รง รัดใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงานตามแผนที่ วางไว และมีก ารติดตามการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด และใหมีการประเมินโครงการ และสรุปผลการดําเนินโครงการเสนอตามลําดับสายบริหาร
เพื่อรวบรวมสรุปเปนรายงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มีแผนบริหารจัดการสถานศึกษาสําหรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษามี
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจําป เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน เพื่อประโยชนของ
นักเรียน นัก ศึกษา และชุมชน และเพื่อใหสถานศึกษามีการปฏิบัติง านเปนไปตามกรอบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพตอไป ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินอยูในเกณฑ ตอง
ปรับปรุง คือ ปฏิบัติ 2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ

ความตระหนัก
วิท ยาลัย สารพั ดช างอุทั ยธานี มีก ารพัฒ นาสถานศึก ษาตามวั ตถุ ป ระสงค ของการจัด ตั้ง สถานศึก ษา
ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตลักษณ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และ
วิทยาลัยฯ ไดสงนักเรียน/นักศึกษา เขารวมในการแขงขันทักษะวิชาชีพ (เครื่องปรับอากาศ) ทั้งในระดับภาค และ
ระดับชาติ แลวนําผลการแขงขันมามาทําการปรับปรุงแกไข เพื่อฝกทักษะแกนักเรียน/นักศึกษา ในรุนตอไป
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามตามประเด็นการพิจ ารณาครบทั้ง 5 ขอ เกณฑก ารตัดสินอยูในระดับ ดีมาก
มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ความตระหนัก
ผูบ ริห ารวิท ยาลัย สารพัดชางอุทัย ธานี ตระหนัก ถึ ง ภาระงานตามนโยบายของหน วยงานตนสัง กัด ที่
มอบหมายใหสถานศึกษาปฏิบัติใหสําเร็จตามเปาหมาย โดยนํามาวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดประชุมบุคลากร
ภายในสถานศึก ษา เพื่อมอบหมายนโยบาย และแนวทางปฏิบัติง านใหบ รรลุตามเปาหมายของสถานศึก ษา
สถานศึกษาไดจัดใหมีการประชุมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกภาคเรียน เพื่อหา
แนวความคิดของผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษามาปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีสวนรวม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดนอมรับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด เพื่อนํามาเปนแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาสถานศึกษา และไดจัดใหมีการประชุมบุคลากรทุกเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบหมาย
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติง าน และแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญ ชา จัดใหมีการ
ประชุม ผูปกครองนัก เรียน นักศึก ษา และผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีวศึกษาในทุก ภาคเรียนเพื่อระดม
แนวคิด และขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษามาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับชั้น และความมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี รับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดมาบริหารจัดการสถานศึกษา จัดใหมีการ
ประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกเดือน และประชุมผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสถานศึกษา
ในทุกภาคเรียนจัดใหมีก ารประชุม คณะกรรมการสถานศึก ษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีก ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนประจําทุก 6 เดือน ระดับคุณภาพในการบริหารงานละ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช คือ ปฏิบัติ 3 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยจัดใหมีผูรับผิดชอบเพื่อควบคุมดูแลปรับปรุงคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ มีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและเปนปจจุบันสามารถนําขอมูลมาใชไดส ะดวก มีการจัดระบบการรัก ษาความปลอดภัยใน
เครือขาย มีการสํารองขอมูลที่สําคัญ โดยไดดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศภายในวิท ยาลัย เชน
ระบบ RMS เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทั้งภายในและภายนอก ดานการจัดการความรูไดมีการอบรม ให
ความรูในเรื่องสารสนเทศ และมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในวิทยาลัย ตลอดเวลาเพื่อเปนการเพิ่ ม
ความรูใหม ๆ ของบุคลากรอยางกวางขวาง โดยจัดใหมีระบบการใหบริการสารสนเทศตาง ๆ ทั้งในระบบเครือขาย
แบบมีสาย และแบบไรสาย เชน ระบบโปรแกรม RMS , เว็บไซดวิทยาลัย เปนตน ใหแกบุคลากรของสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหนวยงานภายนอกไดทราบ
ความพยายาม
วิท ยาลั ยได ดํา เนิน การแต ง ตั้ ง คํ าสั่ง มอบหมายหนา ที่ใ หหัว หน างานศู นย ขอมู ล และสารสนเทศเป น
ผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูลมาใชจัดการ
ความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทําฐานขอมูลทั้งหมดของวิทยาลัย ประสานกับเครือขายภายนอก
วิทยาลัย โดยไดจัดทําในรูปแบบเว็บไซตของวิทยาลัย และโปรแกรม RMS เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัย นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดทราบขอมูลขาวสารของทางวิทยาลัย ซึ่งผูดูแลรับผิดชอบมีการปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยูเสมอ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในเครือขาย มีการสํารองขอมูลที่สําคัญ ตาม พรบ.วาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีหองอินเตอรเน็ต และระบบเครือขายแบบไรสาย เพื่อให
นักเรียนนักศึก ษา ไดเขามาคนควาขอมูล ประกอบการเรียนการสอน และบุคคลภายนอกไดมาใชบริการคนหา
ขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา
ผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของวิทยาลัยได
ตามเกณฑปฏิบัติขอ 1 – ขอ 5 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.6

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการและตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบในแตละงานและกิจกรรม
โดยเนนการมีสวนรวมระหวางครูและนักเรียนแกนนํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่ตองการ
ซึ่งผลการประชุมและวางแผนการทํางานใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองตอการแกปญหาความเสี่ยง 5 ดาน
ไดแก โครงการตรวจสารเสพติด ใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติด การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และจัดทําโครงการแกนนํานักเรียนนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในการแกปญหาใหสอดคลอง
กับปญหาที่เกิดขึ้น
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ความพยายาม
สถานศึกษาไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อดําเนินกิจการใน 5 ดาน คือ ปญหาดาน
ยาเสพติด ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาดานสังคม ปญหาดานการพนัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงไดดําเนินการจัด
โครงการตรวจสารเสพติด ใหความรูเรื่องสารเสพติด การตรวจสุขภาพนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และจัดทําโครงการแกนนํานักเรียนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และจัดขอมูลสรุปโดยมีการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
1. ตัวแทนครูบุคลากรและนัก เรียนมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดา นความปลอดภัย
ในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในหนวยงาน
มีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตัวเองอยางมีระบบตอเนื่องและมีการแกไขปญหาปรับปรุงในการลดความ
เสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาไดออกมาตรการปองกันและแกปญหาจุดเสี่ยงในสถานศึกษา โดยในภาพรวม มีการ
ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณปอมยามหนาวิทยาลัย และยามรักษาความปลอดภัย มีครูเ วรเพื่อออกตรวจความ
เรียบรอยบริเวณพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ มีการจดบันทึกการอยูเวรยามในสมุดบันทึกเวรยามทุกวัน และมีครูเวร
รับ ผิดชอบบริเ วณหนาประตูวิท ยาฯ มีก ารจัดเวรพูดหนาเสาธงเพื่อใหความรูเปนประจําทุก เชา มีก ารออก
กฎระเบียบการใชพื้นที่ปฏิบัติง าน การกําหนดสี ขอบเขตของพื้นที่เพื่อความชัดเจนในการใชพื้นที่ใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้
2. ตัวแทนครูบุคลากรและนัก เรียนมีสวนรวมในการคนหาและระความเสี่ยง ดานการทะเลาะวิวาท
ในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูบุคลากรมีการปองกันและควบคุมความเสียงให
ลดลงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อทําความเขาใจกฎระเบียบขอบังคับมาตรการปองกันความเสี่ยง
ดานการทะเลาะวิวาทกําหนดมาตรการบทลงโทษ เพื่อพิจ ารณาบทลงโทษนัก เรียนที่กระทําผิดใหเปนไปตาม
ระเบียบงานปกครองนักเรียน นักศึกษา มีการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมเสริม เพื่อสรางความสามัคคี
ใหกับนักเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสีภายในใหกับนักเรียนทุกป กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมนันทนาการดาน
ดนตรี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกําหนดใหครู มีก ารแตงตั้งคณะกรรมการปกครองวิท ยาลัยฯ ปกครองแผนก
คณะกรรมการตรวจหอพักนักเรียนเพื่อดูแลความเรียบรอยรวมถึงประสานกับผูปกครองเพื่อใหรับทราบขอมูลและ
มีก ารสงใบแจงเชาเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบเพื่อรวมกันดูแลใหนัก เรียนมีความประพฤติที่ดีอยูใ น
กฎระเบียบที่ดียิ่งขึ้นไป
3. ตั ว แทนครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการค น หาและระบุ ค วามเสี่ ย งด า นสิ่ ง เสพติ ด
ในสถานศึกษา โดยมีการมีสวนรวมของครูบุคลากร องคกรภายนอกและนักเรียนเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในการ
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงและมีการแกไขปญหาและปรับปรุงในการลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงาน
จัดใหมีการสํารวจขอคิดเห็น และเปนการปลูกจิตสํานึกตอนักเรียน และรวบรวมสภาพปญหา
เสนอตอคณะกรรมการงานปกครอง มีการจัดทําโครงการตรวจสารเสพติดใหกับนักเรียนเพื่อเปนการปองกันและ
ปรามนักเรียนกลุมเสี่ยงใหลดลง มีการ Re-X-ray รวมกับองคกรภายนอก และมีการจัดเก็บขอมูลไวเปนหลักฐาน
เพื่อรายงานใหกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกป รวมทั้งแจงใหผูปกครองรับทราบขอมูลการติดสารเสพติดเพื่อหา
แนวทางการแกไขใหทันทวงที มีวิทยากรจากโรงพยาบาลสารธารณสุข มาใหความรูในเรื่องสารเสพติด และ
โครงการทักษะการใหความชวยเหลือและคําปรึกษานักเรียนสําหรับครูและบุคลากร เพื่ อเปนแนวทางในการให
คําแนะนําและชวยเหลือนักเรียนในการแกไขปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานสังคม มีการรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหามาตรการการปองกันและควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาไดออกมาตรการปองกันและแกไขปญหาจุดเสี่ยงดานสังคม จัดประชุมผูปกครองเพื่อ
รวมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางพิจารณากรอบการทํางานรวมกันรวมถึงการประสานขอมูล ดานจุดเสี่ยง
ภายนอก เชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจหอพัก มีกลองจุดตรวจสําหรับตํารวจเพื่อตรวจดูแลความเรียบรอย
และมีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนรวมกับชุมชน Fix it Center ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน กิจกรรมรวมกับ
วัดและชุมชนอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือสังคม มีความคิดสรางสรรคไปในทางที่ดีและเห็น
คุณคาในตัวเอง
5. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานการพนันและแหลง
มั่วสุม มีการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหามาตรการการป องกันและควบคุม ความเสี่ยงใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาไดออกมาตรการปองกันและแกไขปญหาจุดเสี่ยงดานการพนันและแหลงมั่วสุม ครู
และคณะกรรมการฝายปกครองออกตรวจแหลงมั่วสุมหองน้ําชาย หองเรียน บริเวณโรงจอดรถ หอพักที่ไดรับความ
รวมมือจากเจาของหอพัก แตงตั้งคณะกรรมการตรวจหอพักเพื่อเฝาระวังแหลงมั่วสุม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
ตัวบงชี้ที่ 3.7

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดตระหนักถึงการจัดระบบดูแลผูเรียนที่มีคุณภาพโดยประกอบดวยการจัด
ปฐมนิเทศผูเรียนและประชมผูปกครอง การแตงตั้งครูที่ปรึกษาและมีการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา มีระบบเครือ
คายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีการจัดระบบดูแลผูเรียน
กลุมเสียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ เพื่อที่จะไดสงเสริมสนับสนุนดูแลผูเรียนไดอยางมีคุณภาพสืบไป

62
ความพยายาม
ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดพยายามการจัดระบบดูแลผูเรียนที่มีคุณภาพโดยฝาย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาไดมีการจัดปฐมนิเทศผูเรียนและประชุมผูปกครองนักศึกษาเพื่ออบรมชี้แนะและ
รวมกันดูแลผูเรียน วิทยาลัยไดมีการสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศเพื่อเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการจนไดรับรางวัล
งานแนะแนวไดมีการจัดและสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนตามที่ผูเรียนรองขอทุนการศึกษา งานครูที่
ปรึกษาไดมีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํากลุมผูเรียนและจัดผูเรียนพบครูที่ปรึกษาทุกเชาหลังทํากิจกรรมหนาเสา
ธงเพื่อใหคําปรึกษาและชี้แนะแกผูเรียน มีการดูแลผูเรียนกลุมเสียงโดยการแจงผลการเรียนการขาดเรียนแก
ผูปกครองนักเรียนทราบเพื่อรวมกันแกปญหาใหกับผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
จากประเด็นการการพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียนประกอบดวย
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4. สถานศึกษามีแผนงานโครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของ
จํานวนผูเรียนที่รองขอ
5. สถานศึก ษามีระบบดูแลผูเรียนกลุม เสียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ปฏิบัติตามประเด็นทั้ง 5 ขอ ไดคะแนนในระดับ 5 คะแนน ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.8

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดลอมภูมิทัศนดานสถานที่
ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งหมายถึง อาคารสถานที่ อาคารเรียน หองเรียน หองสมุด โรงอาหาร หองปฏิบัติการตางๆ
สวนหยอม และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีอิทธิพลและสงเสริมตอการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา
และเปนตัวกระตุนใหนักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ดานงานอาคารสถานที่ไดประเมินความ
พึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ที่มีผลตอการเรียนการสอน
ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานั้นเปนแนวทางที่ใชในการกําหนดนโยบายแผนงาน โครงการตางๆ
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาในดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ใหตรงตาม
ความพึงพอใจของครู เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
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ความพยายาม
ปการศึกษา 2555 งานอาคารสถานที่ไดจัดทําประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ภายในวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ที่มีผลตอการสนับสนุนในการเรียนการสอน รวม 2 ดาน คือดานสภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานที่ และดานสภาพแวดลอมสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม และไดนําเอาผลการประเมินความพึง
พอใจมาใชในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยฯ กําหนดแผนงาน จัดทําโครงการตางๆ เพื่อจะ
ไดปรับปรุงและพัฒนาดานอาคารสถานที่ใหตรงตามความตองการของบุคลากรภายในวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา
รวมทั้งการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หองประชุม และประเมินความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย สารพัดชางอุทัยธานี โดยคณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ซึ่งผลของการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.65 และไดนําผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุง บริหารจัดการในพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดลอมภูมิทัศนดานสถานที่ของ
วิทยาลัย ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.9

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

ความตระหนัก
วิท ยาลัย ฯ จัดประชุม ชี้แจงแผนกวิชาและงานตาง ๆเพื่อ สํารวจความตองการการใชวัสดุ อุป กรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร การซอมแซมครุภัณฑของแตละแผนกวิชาและงาน จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ดวยเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเงินจากรายไดของสถานศึกษา ตามลําดับ
ความสําคัญไดอยางเหมาะสมโดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา มอบใหพัสดุจัดซื้อเปนไปตาม
ระเบียบและเบิกจายแกแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงดูแลรักษา ซอมแซม ใหครุภัณฑการศึกษามี
สภาพพรอมใชงานเสมอ จัดทําแบบสํารวจสอบถามความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
กับครูผูสอน ผูเรียน และงานตาง ๆเพื่อนํามาประมวลผลปรับปรุง
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร การซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องมือ ที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้นเพื่อใหแผนกวิชา และงานตาง ๆไดมีใชอยางเหมาะสม พอเพียง ไดมีการจัดระบบและการดูแลรักษาได
อยางเหมาะสม จากการสํารวจแผนก วิชาจํานวน 8 แผนกวิชา มีความเพียงพอดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ โดย
สรุปดังนี้
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผูเรียน ตอการมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ประจําปการศึกษา 2555
รอยละของแผนกวิชาที่มี วัสดุ อุปกรณครุภัณฑ
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตร
ที่
แผนกวิชา
คาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ
เกณฑที่ได
4.35
87.00
1 แผนกวิชาชางยนต
ดี
4.22
82.40
ดี
2 แผนกวิชาชางไฟฟา
4.35
87.00
ดี
3 แผนกวิชาการบัญชี
4.33
86.60
ดี
4 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4.22
82.40
ดี
5 แผนกวิชาสามัญ
4.07
81.50
ดี
6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4.30
86.00
ดี
7 แผนกวิชาคหกรรม
4.38
87.60
ดี
8 แผนกวิชาเสริมสวย
รวมคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

4.27

85.4

ดี

จากการสํารวจแผนกวิชาและงานตาง ๆ มีความเพียงพอดานคอมพิวเตอร โดยสรุปดังนี้
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผูเรียน ตอการมีคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555
รอยละของแผนกวิชาที่มี คอมพิวเตอรเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสม
ที่
แผนกวิชา/งาน
คาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ
เกณฑที่ได
4.35
87.00
1 แผนกวิชาชางยนต
ดี
4.22
82.40
ดี
2 แผนกวิชาชางไฟฟา
4.35
87.00
ดี
3 แผนกวิชาการบัญชี
4.33
86.60
ดี
4 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4.22
82.40
ดี
5 แผนกวิชาสามัญ
พอใช
6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3.92
78.40
พอใช
7 แผนกวิชาคหกรรม
3.92
78.40
พอใช
8 แผนกวิชาเสริมสวย
3.89
77.80
82.40
ดี
9 งานพัสดุ
4.22
10
11

งานอาคารสถานที่
งานการเงิน

3.98
4.22

79.60
82.40

พอใช
ดี
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

แผนกวิชา/งาน
งานบัญชี
งานทะเบียน
งานหลักสูตร
งานวัดผล
งานแนะแนว
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานประชาสัมพันธ
งานศูนยขอมูล
งานความรวมมือ
งานวิจัย
งานวางแผน
งานประกันฯ
งานบุคลากร
งานสวัสดิการ
งานปกครอง
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวิทยบริการ
รวมคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

รอยละของแผนกวิชาที่มี คอมพิวเตอรเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสม
คาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ
เกณฑที่ได
4.33
86.60
ดี
82.40
ดี
4.22
82.40
ดี
4.22
4.35
87.00
ดี
4.35
87.00
ดี
4.33
86.60
ดี
4.33
86.60
ดี
4.33
86.60
ดี
4.33
86.60
ดี
3.98
3.98
4.33
4.33
4.35
4.22
4.35
4.33
4.22
4.33

79.60
79.60
86.60
86.60
87.00
82.40
87.00
86.60
82.40
86.60

พอใช
พอใช
ดี
ดี

4.22

86.90

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รอยละของแผนกวิชาที่มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนเทากับ รอยละ 85.40 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
รอยละของแผนกวิชาและงานตาง ๆ ที่มีคอมพิวเตอรเพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานเทากับ รอยละ 86.90 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี

66
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ผลการประเมินอยูในเกณฑ
ดี คือ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.10

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ตระหนักถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความสําคัญ และมีความจําเปน
อยางยิ่งในการปฏิบัติงาน และตระหนัก ถึง ความสําคัญ ในการพัฒ นาบุคลากรใหมีทัก ษะวิชาชีพ วิชาการ และ
จรรยาบรรณในหนาที่การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดสรรงบประมาณ และระดมทรัพยากร มาใชในการพัฒนาบุคลกรทั้ง
ดานวิชาชีพ วิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัย สนับสนุนใหครูเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่น หรือองคกรภายนอกที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ จัดใหทําโครงการตางตางเพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรในสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสงผลงานเขาประกวดเพื่อไดรับ
การยกยองจากองคกรภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
วิท ยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดสง บุคลากรไปรับ การพัฒ นาตนทั่ง ดานทักษะวิชาชีพ วิชาการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานวิจัย สงบุคลากรเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับ
องคกรภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการจริง สนับสนุนใหบุคลากรสงผลงานเขาประกวด
เพื่อไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากองคกรภายนอก เพื่อเปนขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินอยูใน ดี คือ ปฏิบัติ 4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.11

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ตระหนักถึงหลักการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอผูเรียนสูงสุด ในดานวัสดุฝก การสงเสริมผลผลิตจากการเรียนการ
สอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณมาใหบริการดานวิชาการ และวิชาชีพแกผูเรียน การสงเสริมงานนวัตกรรม งานวิจัย
โครงการ โครงงานตางๆ และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ และของโลก ทั้งนี้โดยอาศัยงบประมาณ และงบอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรมาให ทีมีอยูอยางจํากัด ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จึงไดดําเนินการการจัดซื้อวัสดุฝกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ตาม
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนของครูผูสอนในแตละรายวิชา และจัดใหมีการติดตามผลการใชวัสดุฝกในการจัดการ
เรียนการสอน วิทยาลัยฯไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปน และมีความสําคัญตอการ
พัฒนาผูเ รียน มาใหบริก ารแกผูเรียนภายในวิท ยาลัยฯ และสง เสริมสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ
โครงการ โครงงาน ตลอดจนผลงานวิจัยของผูเรียน ดวยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการดําเนินงานไวให
เพื่อลดรายจายของผูเรียน วิทยาลัยฯไดจัดใหมีโครงการ กิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความ
เปนพลเมืองที่ดีใหแกผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มีการจัดสรรงบประมาณ และงบอุดหนุน เพื่อเปนคาวัสดุฝกใหผูเรียนในแต
ละรายวิชา ไดมีการติดตามผลการใชวัสดุฝกของผูเรียน มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อมาใชในการบริการวิชาการ
วิชาชีพใหแกครูและผูเรียนภายในสถานศึก ษา สถานศึกษาไดสง เสริมสนับสนุนการจัดทํางานวิจัย โครงการ
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐตางๆของครูและผูเรียน และไดมีโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึก
และปลูกฝงสรางความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ พอใช คือ ปฏิบัติ 3 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.12

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศ และ หรือตางประเทศ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนจะตองระดมทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เนื่องจากทรัพยากรภายในสถานศึกษามีอยูอยาง
จํากัดและเพื่อเปนการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อใหการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จัดใหมีการเขียนโครงการเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขา ยทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ จั ดให มีก ารอบรมใหความรูจ ากวิท ยากรที่เ ปน ภูมิปญ ญาทองถิ่ น
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับผูเรียน

68
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี จัดใหมีการเขียนโครงการเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือขายทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ จัดใหมีการอบรมใหความรูจ ากวิท ยากรที่เ ปนภูมิปญ ญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับผูเรียน สถานศึกษาทําความรวมมื อกับ
สถานประกอบการเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนในการฝ กประสบการในสถานประกอบการไมนอยกวา 20
แหง และสถานศึกษาไดมีการระดมทรัพยากรดาน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุง ระดับ
คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และ หรือ ตางประเทศ ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดี คือ ปฏิบัติ 4 ขอ
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
จัดการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
อัตลักษณ
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
4. ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผูนําของ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ผูบริหารสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ (1)-(5)

ดีมาก

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)-(5)

ดีมาก

1. ระดับคุณในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

70
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ - พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
งบประมาณ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
และ หรือตางประเทศ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1, 2, 4 และ 11
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มาตรฐานที่ 4

ดานการบริหารวิชาการและวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ, หลักสูตร
เสริม วิชาชีพ (แกนประถม/มัธยม) และหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีแผนงานการเสริม สรางทัก ษะและ
ประสบการณใหแกผูเ รียน โดยการใหบ ริก ารวิชาการและวิชาชีพทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึก ษา ไดแก
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ขอรับการสนับสนุน
การจากวิทยาลัย ทั้งนี้ วิทยาลัยไดนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เนนใหครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา และผูเรียน ไดมีสวนรวมในการใหบ ริก ารวิชาการและวิชาชีพมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน โดยไดบรรจุกิจกรรม/โครงการตางๆ ไวในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 และไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารงานในแตละกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งประชุมติดตาม และประเมินผล เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ความพยายาม
วิทยาลัยไดนํากิจกรรม/โครงการ ตามที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 มาสูการ
ปฏิบัติใหเ ปนไปตามระเบียบของสํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา โดยมีก ารประชุม คณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงานในแตกิจกรรม/โครงการ ตามขั้นตอนการดําเนินงานในรูปแบบของ P-D-C-A และ
มอบหมายใหผูเรียนแตละสาขาวิชา ครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ในการใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพ
ประจําปงบประมาณ 2555
ประเภทการบริการ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
วิชาการ วิชาชีพ
1 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ (ชางปูนปน)

2 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ/ฝกอบรมงานเคาะพนสีรถยนต

3 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ/ฝกอบรมการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส

(E-book) ดวยโปรแกรม Flip Publisher
4 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ แผนกวิชาชางยนต
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ประเภทการบริการ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
วิชาการ วิชาชีพ
5 โครงการผูนําตามธรรมชาติ

6 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาเดคูพาจ เพื่อพัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี
7 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทําขนมไทยและการทําขนมอบ 
8 โครงการศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน ประจําปงบประมาณ 2555


1.1 ดานการใหบริการวิชาชีพ
1.1.1 บริการซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร
1.1.2 บริการซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน
1.1.3 บริการตัดผมบุรุษและสุภาพสตรี
1.14 บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร
1.2 ดานการยกระดับชางชุมชน
1.21 โครงการยกระดับชางชุมชน
1.3 ดานการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน
1.3.1 โครงการฝกอบรมใหความรูและปฏิบัติการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
ใตโครงการศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน ประจําปงบประมาณ 2555
1.3.2 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวัดระดับความดันโลหิต
และตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด เพื่อตรวจโรคเบาหวาน ภายใตโครงการศูนย
ฝกอาชีพเพื่อชุมชน ประจําปงบประมาณ 2555
1.4 ดานการพัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน
1.4.1 โครงการฝกอบรมการทําเตาแกสชีวภาพ ภายใตโครงการศูนยฝก
อาชีพเพื่อชุมชน ประจําปงบประมาณ 2555
1.4.2 โครงการฝกอบรมการทําน้ําพริก ภายใตโครงการศูนยฝกอาชีพเพื่อ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2555
9 โครงการออกหนวยใหบริการชุมชน

3.1 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน”
3.2 โครงการ อบจ.อุทัยธานี สัญจร
10 โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ

4.1 โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ ในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ใน
อนาคตแหงประเทศไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค จ.นครสวรรค
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรม/โครงการ ในปการศึกษา 2555 ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ขอรับการสนับสนุนการจากวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 20 กิจกรรม/โครงการ ผลการประเมิน
ตามเกณฑการพิจารณา ปฏิบัติ 5 ขอ อยูในเกณฑ ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
วิชาการและวิชาชีพ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 5

ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ของผูเรียน

ความตระหนัก
สถานศึก ษา ไดดําเนินการตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุท ธศาสตร และกลยุท ธ ของสํานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. และของสถานศึกษา ไดแก การเรียนเปนชิ้นงาน โครงการหรือโครงงาน และ
ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. และงบประมาณที่สถานศึกษาจัดสรร
ตามงบประมาณประจําป และกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อ สง เสริม สนับ สนุนพัฒ นาผูเ รียนไดนําความรู ทัก ษะและประสบการณม าใชป ระโยชน ในการวิจัย สรา ง
นวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ นําไปสูการใชประโยชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึก ษา ไดดํ าเนินการตามนโยบาย สํานัก วิจั ยและพัฒ นาการอาชีวศึก ษา สอศ. โดยไดรับ การ
สนับ สนุนงบประมาณ ในเรื่องของการประกวดสิ่ง ประดิษฐข องคนรุนใหม เพื่อให ผูเรียนไดนําความรู ทัก ษะ
ประสบการณ ใ นการเรีย นการสอนมาประยุ ก ต ใ ช ประดิษ ฐ คิด คน สิ่ ง ประดิ ษฐ และนวั ตกรรมตา งๆ ได แ ก
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร วิชาโครงงาน การเรียนเปนชิ้นงาน และนําเขารวมประกวดฯ ใน
ระดับสถานศึกษา, ระดับ อศจ. จังหวัด ชุมชน ทองถิ่น, ระดับภาค และระดับชาติ เพื่อนํามาใชประโยชนทั้งดาน
การเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา การใชประโยชนในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเผยแพรสู
ชุมชน สังคม หนวยงานรัฐ เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 3 ขอ เกณฑการตัดสินอยูในระดับ พอใช มีคา
เทากับ 3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.2

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยครู

ความตระหนัก
สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และ
จัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริม
ใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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ความพยายาม
สถานศึก ษา ไดดํ าเนินการตามนโยบาย สํานัก วิจั ยและพัฒ นาการอาชีวศึก ษา สอศ. โดยไดรับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณ ในเรื่ องของการประกวดสิ่ ง ประดิ ษฐ ข องคนรุ น ใหม เพื่ อ ให ค รู ไ ด นํ าความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ใ นการเรีย นการสอนมาประยุ ก ต ใ ช ประดิษ ฐ คิด คน สิ่ ง ประดิ ษฐ และนวั ตกรรมตา งๆ ได แ ก
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เขารวมประกวดฯ ในระดับสถานศึกษา, ระดับ อศจ. จังหวัด ชุมชน ทองถิ่น, ระดับภาค
และระดับชาติ เพื่อนํามาใชประโยชนทั้งดานการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา การใชประโยชนในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเผยแพรสูชุมชน สังคม หนวยงานรัฐ เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดป ฏิบัติตามตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 4 ขอ เกณฑการตัดสินอยูในระดับ ดี มีคา
เทากับ 4 คะแนน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 2
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี
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มาตรฐานที่ 6

ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใหครูและบุคลากรทุกฝาย ในวิทยาลัยทุกคน และ
ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดย
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิท ยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดกิจ กรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝง จิตสํานึก ดานการรัก ชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังตารางตอไป
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช (เทิดไทองคราชัน วันพอของแผนดิน)
โครงการวันแมแหงชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการแหเทียนพรรษาและหลอเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2555
โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2555
โครงการสืบสานประเพณีประเพณีไทย (วันลอยกระทง)
โครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (วันปยมหาราช)

2
3
4
5
6

จํานวนผูเขารวมโครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
27 คน
71 คน
26 คน
31 คน
34 คน
25 คน
5 คน

87 คน
69 คน
103 คน
74 คน
-

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดจัดกิจกรรมโดยใหครู บุคลากรและนักเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรมการ
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอผล
ประเมินอยูในเกณฑ ดี
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ตัวบงชี้ที่ 6.2

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใหครูและบุคลากรทุกฝาย ในวิทยาลัยทุกคน และ
ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝงจิตสํานึกการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมดังตารางตอไป
ลําดับ
1

กิจกรรม/โครงการ
โครงการปลูกตนไมและปรับภูมิทัศนสถานศึกษา (วันตนไมประจําป
ของชาติ พ.ศ. 2555)

จํานวนผูเขารวมโครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
12 คน
25 คน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดจัดกิจกรรมโดยใหครู บุคลากรและนักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ผลประเมินอยูในเกณฑ
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 6.3

ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยทุกคน และ
ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
โดยมีกิจกรรมดังตารางตอไป
จํานวนผูเขารวมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
1 โครงการกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
32 คน
76 คน
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดจัดกิจกรรมโดยใหครู บุคลากรและนักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม
การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ผลประเมินอยูในเกณฑ พอใช
ตัวบงชี้ที่ 6.4

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู
และบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ และผูเรียนทุกคน เพื่อนําไปใชประโยชน มีแผนงาน โครงการในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยฯ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ
และผูเรียนทุกคน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดจัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกิจกรรมดังตารางตอไป
ลําดับ
1

กิจกรรม/โครงการ
โครงการสายรักแหงครอบครัว

จํานวนผูเขารวมโครงการ
ครู-บุคลากร
นักเรียน
24 คน
10 คน (ตัวแทน)

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีไดจัดกิจกรรมโดยใหครู บุคลากรและนักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ผลประเมินอยูในเกณฑ พอใช
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
3. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
นันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 2, 3 และ 4

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช

ปฏิบัติ 3 ขอ

พอใช
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มาตรฐานที่ 7

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.1

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก
วิทยาลัยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรการ
ศึก ษา โดยวิท ยาลัย ได ดําเนิน การจั ดทํา แผนพั ฒ นาสถานศึก ษา แผนปฏิบั ติก ารประจํา ปง บประมาณ2555
แผนงาน โครงการของวิทยาลัย /รวมทั้งคูมือและแผนการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง วิทยาลัยมีการ
กําหนดระเบียบ วิธีการ ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน และขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
มีการแตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบในการทํางานประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธและไดนําผลการประเมิน
มาใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เพื่อใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนและผูจบการศึกษามากยิ่งขึ้น
ความพยายาม
วิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุงเนนคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
วิท ยาลัยโดยการมีสว นรวมของครูและบุคลากรทุก ฝายในวิท ยาลั ย ผูเ รียน ชุม ชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เ กี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดทําโครงการการกําหนดแผนยุทธศาสตรวิท ยาลัยและ
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากสถานประกอบการ มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและมีการรายงานประเมินคุณภาพภายในประจําป
ทุกป
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยไดมีระดับคุณภาพในระบบการประคุณภาพภายใน อยูในเกณฑ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น
1-5
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ความตระหนัก
วิท ยาลัยมีก ารดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึก ษา พ.ศ.2555 สวนที่ 1 การจัดการอาชีวศึก ษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบงชี้ได
ตามเกณฑสูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ความพยายาม
วิทยาลัยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ประดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2555
ประเด็นการพิจารณา
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ผลการตัดสิน 34 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1-1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1-3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1-5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1-6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยไดมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 จํานวนตัวบงชี้ที่มี
ผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก มีจํานวน 14 ตัวบงชี้ อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
ปฏิบัติ (1) - (5)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ตัดสินตามเกณฑสูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้และ
ไมมีตัวบงชี้ใดที่อยูในเกณฑ
ตองปรับปรุงหรือตอง
จํานวน 14 ตัวบงชี้
ปรับปรุงเรงดวน
- ดี 24-29 ตัวบงชี้
- พอใช 18-23 ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุง 12-17 ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 12
ตัวบงชี้
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

ผลการประเมิน

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 2

ดีมาก

ตองปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 8

ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ความตระหนัก
วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุก ฝายในสถานศึก ษา ผูเ ขารับ การฝก อบรม ชุม น สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจําป ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ความพยายาม
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก ฝายในสถานศึก ษา ผูเ ขารับ การฝก อบรม ชุม ชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เ กี่ยวของ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึก ษามีก ารติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรังปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผลประเมินอยูใน
เกณฑ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ตัวบงชี้ที่ 8.2

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ

ความตระหนัก
สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยรวมกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน เพื่อสง เสริมใหมีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูเ รียน ใหมีป ระสิท ธิภาพตามเกณฑ ที่ตองการโดยมีห ลัก สูตรที่ส อดคลองกับ อาชีพ ธุร กิ จ
เศรษฐกิจ และความตองการของชุมชน
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ความพยายาม
สถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน พรอมทั้งมีการสํารวจขอมูลความตองการของชุมชนในการ
พัฒ นาหลั ก สู ต รให ต รงต อ ความต อ งการในทุก รายวิ ช าที่ เ ปด สอน เพื่ อ พั ฒ นาด า นอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ใหสอดคลองกับหลักสูตร ตรงตามความตองการของผูเรียนในปจจุบัน โดยมีการจัดเก็บขอมูลจากผูเรียนและผูเขา
รับการฝกอบรมแตละหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความรูและทักษะตามหลักสูตรและมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของครูผูสอนหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาที่มีตอคุณภาพดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 70 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก ดําเนินการครบประเด็นพิจารณาทั้ง
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 8.3

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรายวิชา

ความตระหนัก
สถานศึกษาดําเนินการใหครู ผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูร ายวิชาดวย
เทคนิควิธีก ารสอนที่ห ลากหลายที่มุง เนนสมรรถนะอาชีพ และบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรใน
แตละรายวิชาที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ
ความพยายาม
สถานศึกษาไดดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ จัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาที่หลากหลาย
โดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณอันพึงประสงค และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทําแผน การจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณอันพึง
ประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิ ชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก ดําเนินการครบประเด็นพิจารณาทั้ง
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 8.4

ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดและ
แจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดฝกอบรม ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมและนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการ
ฝกอบรม ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝกอบรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชามีการกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลใหผูเขารับการ
ฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรมและใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรมแลวนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขา
รับ การฝก อบรม ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลัก ษณะอันพึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ เกณฑการตัดสินอยูในระดับ ดีมาก มีคา
เทากับ 5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 8.5

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ความตระหนัก
วิท ยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี มีก ารระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นอกเหนือจากที่ไดรับจากสํานักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผู เชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ดานสถานประกอบการ ดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุง
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ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีมีแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรและรวมเปนผูสอนในการ
ฝกอบรมหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการจัดหาสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
วิท ยาลัยฯ ไดปฏิบัติ ตามตามประเด็นการพิจารณา 4ขอ เกณฑการตัดสินอยูในระดับ ดี มีคาเทากับ
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 8.6

รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา

ความตระหนัก
สถานศึกษาไดมีการจัดฝกอบรมหลัก สูตรวิชาชีพระสั้นทั่วไป เพื่อสงเสริมใหมีก ารพัฒนาอาชีพและ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของนัก เรียนใหมีป ระสิท ธิภาพที่จ ะสง ผลตอการพัฒ นาผูเรียนใหมีผ ลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
ตองการโดยมีหลักสูตรที่สอดคลองกับอาชีพ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ มุงเนนให ผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพไดจริงและเขาสูอาชีพไดรวดเร็ว
ครบ วงจรทั้งการตลาดเทคโนโลยี หลากหลาย ตามความตองการของผูเรียน
ความพยายาม
สถานศึกษาไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาดาน
อาชีพและคุณภาพชีวิต ใหสอดคลองกับหลักสูตร ตรงตามความตองการของผูเรียนในปจจุบัน โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลจากผูเรียนและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนที่เนนฝกทักษะวิชาชีพ
ใหผูรับการฝกอบรมมีความรูและทักษะตามหลักสูตรและมีก ารพัฒ นาหลัก สูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ ความ
ตองการของชุมชนและสังคม
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของครูผูสอนหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาที่มีตอคุณภาพดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น คิดเปนรอยละ 80 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 8.7

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานีมีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในดาน
วัสดุฝกอุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอน
ในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปของ
สถานศึกษา
ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งอุ ทั ย ธานี มี ร ายจ า ยด า นวั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค า ตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สอดคลองกับ
แผนการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) เกณฑการตัดสินอยูในระดับดี มีคาเทากับ 4
คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 8.8

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม
2.00 ขึ้นไป

ความตระหนัก
สถานศึ ก ษามี จํ า นวนผูสํ า เร็ จ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รวิช าชี พ ระยะสั้ น ที่ มี ผ ลคะแนนการฝ ก อบรม
2.00 ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมทั้งหมดยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออก
กลางคัน จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
กับผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป
รอยละ =
x 100
(จํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมทั้งหมด – ผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน)
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แทนคา

2,412 x 100 = 75.94
3,176
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 75.94 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
ตัวบงชี้ที่ 8.9

รอยละของสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

ความตระหนัก
สถานศึกษาไดมีการจัดทําโครงการจัดการเรียนรูหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ โดยกําหนดครูผูส อนให
เพียงพอตอการเรียนการสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพแกปญหา พัฒนา และรักษา
คุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงใน
แตละรายวิชา
ความพยายาม
สถานศึกษาไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูเรียนและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกรายวิชา
โดยผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแรกเขานั้นจําแนกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจากการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบแรกเขาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 94.61 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 8.10

ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน

ความตระหนัก
สถานศึก ษามีการประเมินความพึง พอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรู ความสามรถ
ที่ไดรับจาการฝก อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใชประโยชน ตามวัตถุประสงคของตน เชน ประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เปนตน
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ความพยายาม
มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บ
ขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางโดยกําหนดกลุมตัวอยาง ไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรม
แตละรายวิชา คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ และมีความมั่นคงซึ่ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
และวิญญาณ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่ มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน อยูใน
เกณฑ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สถานประกอบการ

3. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรายวิชา

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน

4. ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ
6. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ที่ไดรับการพัฒนา
- ดี รอยละ 70-79.99
- พอใช รอยละ 60-69.99
- ตองปรับปรุง
รอยละ 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50
7. ระดับคุณภาในการบริหารการเงินและ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
งบประมาณ
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใชปฏิบัติ (1) และมีผล
(3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
8. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
- ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม
- ดี รอยละ 70-79.99
2.00 ขึ้นไป
- พอใช รอยละ 60-69.99
- ตองปรับปรุง
รอยละ 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ขอ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ขอ

ดี

รอยละ 80

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (4)

ดี

รอยละ 75.94

ดี
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เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
- ดี รอยละ 70-79.99
- พอใช รอยละ 60-69.99
- ตองปรับปรุง
รอยละ 50-59.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50
10. ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรม - ดีมาก ปฏิบัติ (1)
ที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใชปฏิบัติ (1) และมีผล
(3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รอยละ 94.61

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดี

9. รอยละของสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 8
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 สรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 และ 6
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3, 5, 6, 7 และ 8
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 9
2. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 และ 9
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 และ 2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 2
3. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 4, 5 และ 7
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม
สรุปภาพรวมไดดังนี้
4.2.1 การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดสื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมีคุณภาพ ตรงตามสาขาวิชา
3. สรางและผลิตงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐฯ
4. เพิ่มศักยภาพครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
5. ความปลอดภัยของผูเรียน
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4.2.2 การสงเสริมและสรางคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย
1. จัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D
2. พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี และคนเกง
3. รวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4.4.3 การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
1. พัฒนาและอบรมผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียนใหเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นําเทคโนโลยีมาใชการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
4. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการเรียนรู
4.4.4 การสรางความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ
1. สรรหาบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกในการสนับสนุนจัดการศึกษา
3. จัดโครงการ/แผนงาน ตามนโยบายรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. อบรมและฝกอาชีพใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษา
4.4.5 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
1. จัดแผนพัฒนาและบํารุงรักษาดานอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
2. จัดระบบ 5 ส อยางมีคุณภาพในทุกกลุมงาน
3. ปรับปรุง บํารุงรักษา สื่อ อุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษาใหพรอมใชงาน
4.4.6 การเพิ่มผูเรียนในแตละหลักสูตร
1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมผูเรียน
2. ขยายเครือขายความรวมมือ MOU ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับหนวยงาน ระหวางสถานศึกษากับองคกร ชุมชนทองถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นใหเกิดความหลากหลาย ตอบสนองตอความตองการในทุกระดับ
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ภาคผนวก
ขอมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ภาคผนวก ก คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาลัย
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