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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัตขิ องสถานศึกษา
พ.ศ. 2537 อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (โดย ผู้อํานวยการ เถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์) ได้จัดทําแผน
รองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนซึ่งขณะนั้นเป็น
นโยบายของกองการศึกษาอาชีพ(โดย ผู้อํานวยการกองอัมพร ภักดีชาติ) ได้ให้การสนับสนุนให้มีการสํารวจความ
เหมาะสม ด้านวิทยาลัยสารพัดช่ างเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรียนโดยผู้ที่อยู่ห่างไกลเมืองที่
ต้องการเรียนสายวิชาชีพให้เปิดวิทยาลัยการอาชีพในอําเภอที่มีความเหมาะสม ส่วนประชาชนที่ต้องการเรียน
หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นก็ให้เปิดวิทยาลัยสารพัดช่างขึ้นรองรับ
การดําเนินการในระยะแรก ได้มีการสํารวจพื้นที่ภายในอําเภอเมืองที่มีความเหมาะสมในปี พ.ศ.2537
โดยกรมอาชีวศึ กษาได้แ ต่ งตั้ งให้ นายไชยยันต์ ถาวรวรณ์ ผู้ ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิ ค อุทั ยธานี เป็นผู้
ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งได้เสนอบริเวณพื้นที่ราชพัสดุในบริเวณสนามบินเก่า จังหวัด
อุทัยธานี เนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติพื้นที่จัดสร้างวิทยาลัยอยู่ด้านในสุดของพื้นที่ เลขที่ 45 หมู่ 3 ตําบลน้ําซึม ถนนอุทัย-หนองฉาง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
การประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรม
ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทิศใต้ของสนามบินเก่าอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โดยแยกจากถนน อุทัยธานี – หนองฉาง (ข้างสํานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ 20 ไร่
พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา มีคําสั่งแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ถาวรวรณ์ ผู้ช่วยอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 และได้
จัดการเรียนการสอนโดยในระยะแรกเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี พ.ศ.
2542 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทันธานี ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ใน
บริเวณส่วนราชการใหม่ของจังหวัดอุทัยธานี โดยอยู่ด้านในสุดของพื้นที่ ในเนื้อที่ 20 ไร่ ลักษณะของชุมชนเป็น
แบบผสมผสาน บริ เวณด้านหน้ าทางเข้ ามีย่านการค้า หมู่บ้าน และมี ส่วนราชการเรียงเป็นแนวยาวจนถึง
สถานศึกษา ซึ่งอยู่ในสุด บริเวณโดยรอบมีพื้นที่ทําการเกษตรเบาบาง เนื่องจากไม่มีคลองหรือแม่น้ํา เส้นทาง
การจราจรสามารถเชื่อมโยงสู่เส้นทางอื่นได้ แต่ยังไม่ได้ขยายเป็นเส้นทางหลักและไม่มีรถประจําทางวิ่งผ่านหน้า
สถานศึกษา (ระยะทางจากถนนใหญ่ถึงสถานศึกษา 2 กิโมเมตร)
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สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
เลขที่ 45 หมู่ 3 ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ถนนสายอุทัยธานี – หนองฉาง
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แผนผังบริเวณภายในสถานศึกษา
15

16

152 ม.

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. พระประจําสถานศึกษา
17

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

8

6. ป้ายชื่อวิทยาลัยฯ
7. พระวิษณุกรรม
6

7

8. อาคารเรียน 1 (3 ชั้น)

280 ม.

9. อาคารเรียน 2 (3 ชั้น)

10

9

10. อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น
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11. บ้านพักผู้อํานวยการ
321 ม.

12. โรงจอดรถบ้านพักครู
13. บ้านพักครู 6 หน่วย 3 หลัง

1

11

4

12

14. บ้านพักนักการภารโรง
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
ข้อมูลโดยสรุปของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2557
คําขวัญจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
ต้นไม้ประจําจังหวัด
ดอกไม้ประจําจังหวัด
พื้นที่

สถานที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ

ประชากร
หน่วยการปกครอง
หน่วยราชการ
การเลือกตั้ง
รายได้
อาชีพหลัก
พืชเศรษฐกิจ
การพาณิชกรรม
อุตสาหกรรม

แรงงานและสถานประกอบการ
การจัดการศึกษา
ศาสนา

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอ
บ้านน้ําตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ําสะแกกรัง ตลาดนัดดัง
โคกระบือ
“อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
ต้นสะเดา
ดอกสุพรรณิการ์
มีพื้นที่รวม 4,206,404 ไร่ (6,730 ตร.กม.) เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
1,378,219 ไร่ (32.76%) และพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวมพื้นที่ป่าที่
มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง 2,828,185 ไร่ (67.24%)
ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ แ ละจังหวั ดชั ยนาท ทิ ศ ใต้ ติดต่ อ กั บจั งหวัด ชั ย นาทและ
สุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งสิ้น 329,851 คน เป็นชาย 162,118 คน เป็นหญิง 167,733
คน จํานวนครัวเรือน 114,890 ครัวเรือน
8 อําเภอ 70 ตําบล 642 หมู่บ้าน 108
ชุมชน 49 องค์การ
บริหารส่วนตําบล 14 เทศบาล
ส่วนภูมิภาค 31 หน่วยงาน ส่วนกลาง 41 หน่วยงาน หน่วยงาน
อิสระ 6 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 15 หน่วยงาน
2 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. 2 คน และมี สว. 1 คน
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 60,630 บาท ต่อปี
เกษตรกรรม ประมง รับจ้าง
ข้าว อ้อย สับปะรด มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยอดลงทุนธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล 61,800,000 บาท
จํานวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 257 แห่ง คนงาน 3,330
คน เป็ น ชาย 2,068 คน เป็ น หญิ ง 1,272 คน เงิ น ทุ น
2,673,526,016 บาท
สถานประกอบการ 778 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 11,770 คน
มีสถานศึกษา 300 แห่ง (อาชีวศึกษา 3 แห่ง)
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.62 รองลงมาคือ คริสต์ อิสลาม

5
โรงเรียน

โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจํ า นวน 21 แห่ ง , โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
จํานวน 256 แห่ง, วิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษารัฐบาลจํานวน 3
แห่ง , โรงเรียนเทศบาลจํานวน 5 แห่ง , โรงเรียนกรมการศาสนา
จํานวน 3 แห่ง , ทบวงมหาวิทยาลัยจํานวน 4 แห่ง จํานวนนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 2,805 คน จํานวนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจํานวน 1,632 คน , จํานวนครู
อาจารย์ ผู้ส อนระดั บ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ และประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 215 คน

สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
จากการทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการส่งผลต่อแนวคิดในการปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของ กลุ่มจังหวัด
ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์
อุทัยธานี กําแพงเพชรและพิจิตร วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนําของประเทศไทย (Rice
Hub of Thailand) มีพันธกิจ คือส่งข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” โดยจังหวัด
อุทัยธานีได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้หัวหน้าส่วนราชการปรับแผนพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด (ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 60,630 บาท/คน/ปี เป็นลําดับที่ 50 ของประเทศและเป็นลําดับที่ 10 ของ
ภาคเหนือ) และประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่กําหนด 37 ตัวชี้วัด จึงเป็น
ภารกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องจัดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านสังคม วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาหนึ่งใน 300 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในแบบอาชีวศึกษา
โดยมีสถานศึกษาภายในจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา 21 แห่ง , ประถมศึกษา 256 แห่ง , อาชีวศึกษาของ
รัฐบาล 3 แห่ง , โรงเรียนเอกชน 10 แห่ง , โรงเรียนเทศบาล 5 แห่ง , กรมการศาสนา (ศน.) 3 แห่ง,
ทบวงมหาวิทยาลัย 4 แห่ง , มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา 4,437 คน แยกเป็นระดับ ปวช.
2,805 คน ปวส. 1,632 คน มีครู อาจารย์ในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 215 คนวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่, โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน, โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน, รวมทั้งให้บริการ
ต่างๆ ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ ในภาพรวมประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวต่อการศึกษา
ของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นอาชีพสํารองและอาชีพหลักให้แก่
ตนเอง
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทัง้ สิ้น 23,859,278.24 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําปีการศึกษา 2557
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจํา)
6,883,281.68
2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําปี)
9,170,977
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
350,000
3. ค่าเสื่อมราคา
3,099,634.56
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
622,770
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397,365
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
1,330,000
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
20,000
5.3 โครงการคุณธรรมนําความรู้
726,500
5.4 โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
300,000
5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
90,000
5.6 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
80,000
5.7 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
116,250
ประชาชน
5.8 โครงการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเรียนจบพบงาน
10,000
5.9 กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
200,000
5.10 โครงการพัฒนาอาชีพสําหรับกลุ่มพิเศษด้วยหลักสูตรนอกระบบ
400,000
5.11 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
51,000
ประเทศ
5.12 การประเมินสถานศึกษา
11,500
รวมงบดําเนินการทั้งสิน้
23,859,278.24
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2546 รายละเอี ย ดสภาพปั จ จุ บั น ของ
สถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จํ า นวนผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชัน้
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ปวช.1
65
11
0
0
ปวช.2
23
5
0
0
ปวช.3
19
2
0
0
รวมระดับ ปวช.
107
18
0
0
ปวส.1
12
0
0
0
ปวส.2
0
0
1
7
รวมระดับ ปวส.
12
0
1
7
รวมทั้งหมด
119
18
1
7

รวม
ชาย
65
23
19
107
12
1
13
120

หญิง
11
5
2
18
0
7
7
25

ทั้งหมด
76
28
21
125
12
8
20
145
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ตารางที่ 1.3 จํานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จํานวนตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
จํานวนผู้เรียน
จํานวน
รุ่นที่/ปี
หลักสูตร
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
รายวิชา ชาย หญิง รวม
ว.เกษตร
ระยะสั้นทั่วไป
คหกรรม
9
125
90 215
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
56
43
99
พณิชยการ
2
12
30
42
ภาษาอังกฤษ
4
52
30
82
ลีลาศ
1
12
8
20
ช่างยนต์
2
15
29
44
ระยะสั้นทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
23
25
48
คหกรรม
1
12
16
28
รุ่นที่ 1/2557
ระยะสั้นทั่วไป
1
5
10
15
คหกรรม (การสระ-เซ็ทผม 75 ชม.)
1
5
10
15
คหกรรม(การเปลี่ยนสีผม 75 ชม.)
รุ่นที่ 2/2557
1
5
10
15
คหกรรม(ตัดผมซาลอนเบื้องต้น 45ชม.)
1
5
10
15
คหกรรม(ตัดผมโมฮ๊อก 15 ชม.)
รุ่นที่ 3/2557
1
5
10
15
คหกรรม(ตัดผมชายระดับ 1 75 ชม.)
1
5
10
15
คหกรรม(การเปลี่ยนสีผม 75 ชม.)
รุ่นที่ 4/2557
1
5
10
15
คหกรรม(ตัดผมชายระดับ 1 75 ชม.)
1
5
10
15
คหกรรม(การเปลี่ยนสีผม 75 ชม.)
15
256 267 523
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานอื่น คหกรรม(เสริมสวย)
คหกรรม(108 อาชีพ)
4
563 486 1,049
ช่างไฟฟ้ากําลัง
1
0
9
9
ระยะสั้นเรือนจํา
คหกรรม
2
25
83 108
ช่างไฟฟ้ากําลัง
3
58
20
78
คหกรรม(เสริมสวย)
1
10
10
20
กาญจนาฯ ม.6
ปวช.MOU
ช่างไฟฟ้ากําลัง
6
36
0
36
กาญจนาฯ ม.6
ปวช.MOU
พณิชยการ
1
0
6
6
การุ้ง ม.6
ปวช.MOU
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
26
68
94
1
25
0
25
ร.ร.บ้านหนองขุน่ ฯ ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
13
16
29
รวม
73 1,359 1,316 2,675
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รุ่นที่/ปี
ร.ร.วัดวังหมัน
ร.ร.โคกสุก
ร.ร.ศรีสโมสร
ร.ร.หาดทนง
ร.ร.ปากดง

ร.ร.วัดอุโบสถาราม

ร.ร.หนองน้อย

ร.ร.วัดหนองแก

ร.ร.หนองระแหงเหนือ

ร.ร.วัดสังกัสรัตนคีรี

ร.ร.บ้านทุ่งกว้าง
ร.ร.บ้านโพธิ์ทองฯ

หลักสูตร
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
รวม

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างยนต์
พณิชยการ
ช่างยนต์
คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
ภาษาอังกฤษ
คหกรรม
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
ภาษาอังกฤษ

จํานวนผู้เรียน
จํานวน
รายวิชา ชาย หญิง รวม
2
75
55 130
2
70
60 130
2
30
32
62
1
20
11
31
3
80
36 116
2
20
34
54
2
24
30
54
1
10
16
26
1
11
15
26
3
35
43
78
1
10
10
20
1
9
11
20
2
20
27
47
1
10
12
22
2
30
17
47
2
8
10
18
5
22
24
46
1
15
19
34
1
10
13
23
5
75
48 123
2
20
28
48
2
25
23
48
5
23
34
57
2
10
14
24
2
30
21
51
2
24
23
47
1
15
16
31
1
12
30
42
2
68
56 124
2
76
52 128
61
887 820 1}707

10
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

ร.ร.อนุบาลวัดสิงห์ ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.วัดหนองจิก
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.สําราญราษฎร์ฯ ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.บ่อแร่ฯ
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.วัดท่าข้ามวังน้ํา ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.ดอนตูมฯ
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.ดงประดาพระ ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.หนองแฟบ
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.ดอนตาล
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.หนองเขื่อน
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
รวม
ร.ร.วัดคลองบุญ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
คหกรรม
คหกรรม
ภาษาอังกฤษ
พณิชยการ
ภาษาอังกฤษ
คหกรรม
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
คหกรรม
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จํานวนผู้เรียน
จํานวน
รายวิชา ชาย หญิง รวม
2
50
72 122
1
40
20
60
2
30
34
64
1
15
19
34
2
30
45
75
1
20
31
51
2
40
41
81
5
100 103 203
2
50
46
96
5
86 100 186
1
20
10
30
1
32
27
59
2
33
44
77
1
20
40
60
5
60
87 147
1
18
9
27
2
25
35
60
1
11
22
33
1
10
17
27
2
40
48
88
1
20
24
44
1
28
16
44
1
10
9
19
2
20
18
38
1
9
10
19
1
35
33
68
1
40
30
70
1
5
7
12
1
8
4
12
2
10
16
26
52
915 1,017 1,932

11

คหกรรม
พณิชยการ
คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

ฝ่ายผู้บริหาร
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

3
4
3
4
5
5
1
25

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง
ชาย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากว่า

ตารางที่ 1.4 จํานวนผู้บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง
สถานภาพ
เพศ วุฒิการการศึกษา

3 0
1 3
2 1
1 3
1 4
1 1
0 0
9 12

0 3
0 4
0 3
0 0
0 2
3 1
1 1
4 14

0
0
0
4
3
4
0

0
0
0
0
0
0
0
11 0

2 1
0 4
0 3
2 2
2 3
0 5
0 1
6 19

0
0
0
0
0
0
0
0

ตําแหน่ง ผู้บริหาร/ครู
เชี่ยวชาญ

ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ร.ร.บ้านหนองไผ่ขุย ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
ระยะสั้นแกนประถม-มัธยม
รวม
รวมทั้งสิน้
ร.ร.ชุมชนวัดท่าซุง

จํานวนผู้เรียน
จํานวน
รายวิชา ชาย หญิง รวม
1
40
56
96
1
55
41
96
1
10
14
24
2
30
18
48
3
20
52
72
8
155 181 336
194 3,316 3,334 6,650

ชํานาญการพิเศษ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ชํานาญการ

หลักสูตร

ครูผู้ช่วย

รุ่นที่/ปี

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1
0 1
0 1
0 1
0 2
0 1
0 1
0 1
0 1
0 10

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

สูงกว่าปริญญาตรี

1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

ปริญญาตรี

งานกิจกรรมเรียน นักศึกษา
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานบุคลากร
พนักงานขับรถยนต์
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

ปวส./อนุปริญญา

งานตามโครงการสร้างบริหารสถานศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
ชาย
หญิง
ม.ต้นหรือต่ํากว่า
ม.ปลาย/ปวช.

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการการศึกษา

1
0
1
0
2
1
1
0
0
6

0
1
0
1
0
0
0
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็นฝ่าย 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โดยมีผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทัว่ ไป
งานบุคลากร

งานการเงิน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้อํานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารและสถานที่
งานทะเบียน

13

งานประชาสัมพันธ์
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในแต่ ล ะด้ า นและได้ รั บ การประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาระดับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2549
โดยมีผลประจักษ์และโล่รางวัลดังนี้
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
พ.ศ. 2541 -ได้รับโล่ “สภาพเริ่มแรก สถานศึกษาใหม่ เหมาะสมยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา 2538-2539
พ.ศ. 2545 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ชนะเลิศการแข่งขันเดินสายไฟฟ้า ในงานศิลปะหัตกรรม
-นักเรียน ครั้งที่ 54 ภาคกลางและภาคตะวันออก
พ.ศ. 2547 -นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันรายการฮอนด้า
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ระดับชาติ ประเภทรถประดิษฐ์ ขนาด 120 CC.
พ.ศ. 2548 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคและรางวัลชมเชยระดับชาติ “เครื่องผลิตหมูเส้น”
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
พ.ศ. 2549 -ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2551 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ประเภทการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
พ.ศ. 2552 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552
- นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ทักษะงานเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 19 ประจําปีการศึกษา 2552
พ.ศ. 2553 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้ลําดับที่ 4 การแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องใน
วันครูโลก ณ อิมแพคเมืองทองธานี
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ งานเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจําปีการศึกษา 2553
พ.ศ. 2554 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2554
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจําปีการศึกษา 2554
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ปี พ.ศ.
รายละเอียด
พ.ศ. 2555 -ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐาน เหรียญทองแดง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในการ
ประชุมวิชาการองค์์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2555
-นักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2556
พ.ศ. 2557 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2557
1.5 ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสําเร็จ
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ร้อยละ 70
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ร้อยละ 90
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ร้อยละ 90
1.5.4 การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ
ร้อยละ 90
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ร้อยละ 75
1.5.6 การปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พล
ร้อยละ 90
เมืองไทยและพลโลก
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 80
1.5.8 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ร้อยละ 95

16
1.6 ความสําเร็จความเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําการศึกษา 2557 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสําเร็จ
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ
ร้อยละ 90
บุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
ร้อยละ 85
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
ร้อยละ 90
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ร้อยละ 85
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม
ร้อยละ 90
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2.1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ความรู้
คู่คุณธรรม
นําสู่อาชีพ
KNOWLEDGE AND MORAL

FOR

SUCCESSFUL CAREER

ความรู้ : มีความรอบรู้ในสรรพวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
คู่คุณธรรม : มีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
นําสู่อาชีพ : มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการไปสู่ระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง
2.1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เป็ น องค์ ก รการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม นําสู่การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้
2.1.3 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในด้านต่างๆ ดังนี้
- จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ขึ้น
ไปให้ได้ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่มี ค วามรู้แ ละทั กษะในวิ ชาชี พ ตลอดทั้งให้ มีจริย ธรรม คุ ณธรรม ทั ศนคติ ตลอดจน
จรรยาบรรณที่ดีงามในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อที่จะดํารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
- จัดการศึกษาประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปตามความสนใจตามความ
ถนัดเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและเป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมวิชาชีพให้แก่
นักเรียนโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดจินตภาพ และจินตนาการ ต่อเส้นทางสายอาชีพในอนาคตอัน
ใกล้
- ให้บริการทางวิชาการ สื่อสารสนเทศในด้านวิชาชีพ แก่ชุมชน องค์การส่วนท้องถิ่นทั้งในภาครัฐ
และเอกชน
- ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติสืบไป
- ดําเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล ร่วม
อนุรักษ์สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาภารกิจด้านการเรียนการสอน
- พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล
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2.1.4 เป้าประสงค์
1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
1. จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ และนอกระบบ
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งใน และนอกสถานศึกษา
3. สร้างและผลิตงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ฯ
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น 3 D. และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง และคนดี
3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
4. สนับสนุน และบริการวิชาชีพสู่สังคม มุง่ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อบริการวิชาชีพสู่สังคม
2. ระดมทรัพยากรทั้งในและนอก ในการจัดการเรียนรู้ให้คุ้มค่า
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้พร้อมและเอือ้ อํานวยต่อการจัดการศึกษา
1. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบํ า รุ ง รั ก ษาอาคาร สถานที่ และระบบอํ า นวยความสะดวก
สู่มาตรฐานคุณภาพ
2. พัฒนาระบบ 5ส ในทุกหน่วยงาน
3. ปรับปรุง บํารุงรักษา สือ่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งาน
6. เพิ่มจํานวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
2. จัดทําโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงาน ระหว่างสถานศึกษากับองค์กร ชุมชนท้องถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้เกิดความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่น
2.1.5 อัตลักษณ์
“สุภาพชน จิตอาสา”
2.1.6 เอกลักษณ์
“พัฒนาอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน”

19
2.2 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาและกลยุทธ์
เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
1. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 1.1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
1.2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
1.3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ
1.4 พัฒนาครูให้มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา
1.5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทนั สมัย เช่น
E-Learning และ Module
1.6 พัฒนาระบบกลไกลเทียบโอนประสบการณ
1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
1.8 แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Road
Show
1.9 เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยน
ภาพลักษณ์
2. ปฏิ รู ปด้ า นหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน 2.1 สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการ
อาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตร
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้
2.3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับ
เครือข่าย
2.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการนําหลักสูตร
ฐานสมรรถนะไปใช้
2.6 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.7 พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและ
ศูนย์ฝึกงานในสถานศึกษา
2.8 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2.9 นําผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
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เป้าหมายการพัฒนา
3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3.2 จัดทําแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา
3.3 พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3.5 จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
3.6 สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
3.7 ดูแลให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
3.8 ป้องกันการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด สิ่งอบายมุข
ในสถานศึกษา
3.9 ช่วยเหลือให้คําปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียน
และทุนการศึกษา
3.10 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
3.11 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานของสถานศึกษา
3.12 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ
3.13 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
3.14 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย
3.15 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา
3.16 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
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เป้าหมายการพัฒนา
4. ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ

กลยุทธ์
4.1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะของชุมชน
4.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
4.3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
4.4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการ
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
5. สนับสนุนส่ งเสริ มการพั ฒ นาและสร้างนวัตกรรม 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้าง
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ การประกอบอาชี พ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และ
อิสระ และงานวิจัย
งานวิจัย
5.2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย
5.3 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการ
ประกอบอาชีพอิสระ
5.5 ร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์
และการประกอบอาชีพอิสระ
5.6 สร้าง พัฒนาและดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะใน
สถานศึกษา
6.1 ปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์
6. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและ
และส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.3 ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
6.4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.5 ปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.6 พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วย
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที
6.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของอาเซียน
6.8 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและครูระหว่างกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 7.1 พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
7.2 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาชีพเฉพาะทาง
7.3 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตร
วิชาชีพเฉพาะทางพิเศษ (6-12 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร)
7.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย
7.5 จัดเตรียมและจัดหาพื้นที่ฝึกอบรมทีท่ นั สมัย
7.6 พัฒนาและจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม ใบ
ความรู้ ใบสั่งงาน ใบประเมินผลภาคปฏิบัติ
7.7 ร่วมมือกับเครือข่าย หุ้นส่วนสร้างศูนย์ฝึกอบรมใน
สถานศึกษา
7.8 ร่วมมือกับเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.9 พัฒนาครูผู้ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ
กลยุทธ์
7.10 จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.11 จัดทําแผนการบริหารการฝึกอบรม
7.12 บริหารการเงินงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
7.13 เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปลี่ยนภาพลักษณ์
7.14 ใช้ระบบ ICTมาใช้บริหารจัดการในด้านผู้รับการ
ฝึกอบรม ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ
7.15 จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้รับการ
ฝึกอบรมและผูส้ ําเร็จการฝึกอบรม
7.16 จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้สําเร็จการ
การฝึกอบรมนําความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
7.17 เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
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เป้าหมายการพัฒนา
8. ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กลยุทธ์
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
8.3 จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผลการ
ประกันคุณภาพภายใน8.4 ครู / หัวหน้าแผนก งาน
จัดทํา SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
8.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายใน
8.6 จัดทําเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
8.7 บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT
8.8 นําข้อเสนอแนะผลจากการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
1.1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์
1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับผ่านเกณฑ์ 75
80
85 - โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
1.2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์
1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ผ่าน
75
80
85 - การสอบมาตรฐาน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ
เกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
1.3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์
1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบ
75
80
85 - โครงการทดสอบมาตรฐานด้านวิชาชีพกับองค์กร
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาน มาตรฐานวิชาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาชีพ
บันคุณวุฒิวิชาชีพ
1.4 พัฒนาครูให้มีความชํานาญและ 1.4.1 จํานวนครั้งในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู
2
3
3 - โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความชํานาญ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ให้มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอาชีพ
1.5 พัฒนากระบวนการเรียนการ 1.5.1 ร้อยละของครูผู้สอนในการใช่สื่อ
60
65
70 - โครงการจัดทํา E-Learning , CAI
สอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน
และ Module
26
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มจํานวนผูเ้ รียน
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
2.1 พัฒนาระบบกลไกลเทียบโอน 2.1.1 จํานวนครั้งที่มีการประชาสันพันธ์หลักสูตรเทียบโอน
3
4
5 - โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
2.1.2 จํานวนหลักสูตรที่เปิดเทียบโอนประสบการณ์
2
2
2 - โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นสูง (ปวส.เทียบโอนประสบการณ์)
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ 2.2.1 จํานวนโรงเรียนที่ทํา MOU หลักสูตร
5
5
6 - โครงการเปิด ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา MOU
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
2.2.2 จํานวนสาขาวิชาระดับ ปวช.ที่เปิด เพื่อรองรับ
3
3
3
ผู้เรียนที่ทํา MOU
2.2.3 จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่าย
20
21
22 - โครงการเสริมวิชาชีพในระดับประถมศึกษา
หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนประถม
2.2.4 จํานวนรายวิชา หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกน
25
25
25
ประถมศึกษา
2.3 แนะแนวเชิงรุก เช่น Open
2.3.1 จํานวนครั้งที่มีการประชาสันพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ
3
3
3 - โครงการแนะแนวการศึกษา
House หรือ Road Show
2.3.2 จํานวนครั้งที่มีการประชาสันพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
2
2
2
2.3.3 จํานวนสถานที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
3
3
3 - โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

2.3 แนะแนวเชิงรุก เช่น Open
2.3.4 จํานวนครั้งที่ออกแนะแนวในโรงเรียนเครือข่าย
House หรือ Road Show
2.4 เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศ 2.4.1 จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลีย่ น
และเปลี่ยนภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ตามสื่อต่างๆ

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
18
18
18 - โครงการแนะแนวโรงเรียน
2

3

3

- โครงการประชาสัมพันธ์แนะนําสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
1.1 สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
1.1.1 จํานวนหลักสูตรที่ได้รบั การพัฒนา
2
3
4
ความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตร
1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1.2.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน
2
2
2
ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดทําแผนการเรียนรู้
1.2.2 จํานวนครั้งของครูผู้สอนที่ได้รับการ
2
2
2
ประเมินตามแผนการเรียนรู้
1.2.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมเกี่ยวกับการ
3
4
4
พัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.3.1 จํานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดทํา
2
3
3
รายวิชาร่วมกับเครือข่าย
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

แผนกงาน/โครงการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
- สํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา
- จัดทําแผนการสอน/แผนการเรียนรู้
- โครงการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแผนการเรียนรู้
- โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสอนแบบบูรณาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการจดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่า
สถานศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด ( KPI )
1.4.1 ร้อยละของแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าใจหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
100 100 100 - โครงการจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
70
75
80 - โครงการสํารวจความคิดเห็นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
2.1 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2.1.1 จํานวนครั้งของผู้บริหารที่มานิเทศการ
2
3
4
และการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ สอนของครู
ไปใช้
2.2 พัฒนากระบวนการวัดและ
2.2.1 ร้อยละของการจัดอบรมกระบวนการวัด
2
2
2
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สอนรายวิชา
2.3 พัฒนาระบบการฝึกงานใน
2.3.1 จํานวนสถานประกอบการที่ร่วมมือกับ
1
2
3
สถานประกอบการและศูนย์ฝกึ งาน สถานศึกษาในการจัดตั้งสถานประกอบการใน
ในสถานศึกษา
สถานศึกษา

2.4 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2.5 นําผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
การเรียนการสอน

2.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
2.5.1 ร้อยละของงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
แก้ปัญหาการเรียนได้จริง

70

75

80

75

80

85

แผนกงาน/โครงการ
- โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครู
- โครงการจัดทําคู่มือการวัดและประเมินผล
ให้กับครูผสู้ อน
- โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน
- โครงการฝึกทักษะของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ
- โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดสถานประกอบการในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
- โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
1.2 จัดทําแผนและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
1.3 พัฒนาระบบการบริหารงาน
และภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
1.5 จัดระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยง

1.1.1 จํานวนครั้งในการเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมและทํากิจกกรม
1.2.1 จํานวนการจัดแผนและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1.3.1 ร้อยละของผู้บริหารที่บริหารงานตาม
นโยบานของหน่วยงานต้นสังกัด
1.4.1 จํานวนครั้งในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
1.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับอบรมในด้านกฎ
ความปลอดภัยในการใช้พื้นทีป่ ฏิบัติงาน

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
4
4
4 - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1

1

1

100

100

2

3

4

80

85

90

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการติดตั้งและ
ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

100 - วิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารงาน
ตามนโยบานของหน่วยงานต้นสังกัด
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
บริหารความเสี่ยง
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
2.1 สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้ 2.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือใน 80
85
90 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน
การดูแลให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่
นักศึกษา
2.2 ดูแลให้คําปรึกษาช่วยเหลือ
2.2.1 ร้อยละของการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
80
85
90 นักศึกษา
- โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาของครูที่ปรึกษา
และผู้ปกครอง
2.3 ป้องกันการทะเลาะวิวาท ยา 2.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้อง 80
85
90 - โครงการโรงเรียนสีขาว
เสพติด สิ่งอบายมุข ในสถานศึกษา กับยาเสพติด ปัญหาเอดส์และอบายมุข
- โครงการกิจกรรม 3 D
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

2.4 ช่วยเหลือให้คําปรึกษาการหา
รายได้ระหว่างเรียนและ
ทุนการศึกษา

ตัวชี้วัด ( KPI )

2.3.2 จํานวนครั้งของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม
และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะ
วิวาท ยาเสพติด ปัญหาเอดส์และอบายมุข
2.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
2.4.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน

2

2

2

- โครงการสัปดาห์วันเอดส์โลก
- โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

80

85

90

- โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

70

75

80

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 3.1.1 จํานวนครั้งในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2
2
2 - โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ของสถานศึกษา
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
สถานที่
3.2 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 3.2.1 จํานวนห้องเรียนทฤษฏีประจําสาขาวิชาที่
3
3
3 - โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของ
มีสภาพสมบูรณ์
ในสาขาวิชา
สถานศึกษา
3.3 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์ 3.3.1 จํานวนครั้งในการพัฒนาและจัดหาศูนย์
2
2
2 - โครงการปรับปรุงห้องสมุด
วิทยบริการ
วิทยบริการ
3.4 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 3.4.1 จํานวนครั้งที่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
2
2
2 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
4.1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 4.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 80
85
90
ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
ที่เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.2 บริหารการเงินและงบประมาณ
4.2.1 ร้อยละของผลผลิตที่มกี ารพัฒนาเพื่อการ
70
75
80
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา จําหน่าย
4.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการ 4.3.1 จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการ
1
2
3
อาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ จัดตั้งศูนย์ฝึกครูและนักศึกษาในสถานศึกษา
และต่างประเทศ

แผนกงาน/โครงการ
- โครงการพัฒนาสุขภาวะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT
- โครงการเพิ่มคุณค่าผลผลิตจากการฝึกเพื่อ
จําหน่าย
- ร่วมกับสถานประกอบการจัดตั้งศูนย์ฝึกครู
และนักศึกษาในสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

1. วิเคราะห์ความต้องการรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะของ
ชุมชน
2.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับ
ชุมชน
3. ร่วมมือกับเครือข่ายในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับชุมชน
4. จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์
เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพ
เฉพาะให้กับชุมชน

1.1 จํานวนครั้งที่สํารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
1
1
1 - โครงการสํารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน

2.1 จํานวนครัง้ ที่ออกหน่วยบริการชุมชนท้องถิ่น

20

20

20

3.1 จํานวนวิชาที่ทําการอบรมให้กับกลุม่ อาชีพ

4

4

4

4.1 จํานวนศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่
บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน

2

2

2

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่
- โครงการถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานี
- โครงการ Fix it Center
- โครงการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นใน
การบริการวิชาชีพ
- โครงการ Fix it Center
- โครงการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นใน
การบริการวิชาชีพ
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานสากล
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร 1.1.1 จํานวนของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่
3
3
3 - โครงการส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
จัดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการส่งเสริม ต่อยอดจากสถานศึกษา
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์และ งานวิจัย
ของนักเรียน นักศึกษา
1.1.2 ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย หรือจัดทํา
85
90
95 - โครงการอบรมการจัดทําวิจัยและนวัตกรรม
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
- โครงการสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย/
นวัตกรรมของครู
- โครงการประกวดงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมของครู
1.2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนา 1.2.1 ร้อยละของผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์ 80
85
90 - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
คุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ของนักเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย นักศึกษา
1.2.2 ร้อยละของผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์ 80
85
90 - โครงการประกวดงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ของครู
นวัตกรรมของครู
1.3 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนและ
1.3.1 จํานวนครั้งในการสัมมนาแลกเปลี่ยนและ 2
2
2 - โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศของ
เลิศ
สถานศึกษา
- โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
2.1 พัฒนาระบบการพัฒนางาน
2.1.1 ร้อยละของงบดําเนินงานที่ใช่ในการพัฒนา 5
5
6 - สนับสนุนทุนและงบประมาณในการทํา
สร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพ ระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ
อิสระ
ประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนา
2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วมการพัฒนา
2
3
4 - อบรมปฏิบัติการการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
คุณภาพงานสร้างสรรค์ และการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพ
ขนาดย่อม
ประกอบอาชีพอิสระ
อิสระ
2.3 สร้าง พัฒนาและดําเนินการ
2.3.1 จํานวนศูนย์บมเพาะในสถานศึกษา
1
2
3 - โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
ของศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยที่ดี
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
2
2
2
1.1 ปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ 1.1.1 จํานวนครั้งของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริม การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.2 ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
1.2.1 จํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม
4
4
4
วัฒนธรรม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวันสําคัญ

1.3 ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1.4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
1.5 ปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3.1 จํานวนครั้งที่ลูกเสือออกไปบําเพ็ญ
ประโยชน์
1.4.1 จํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
1.5.1 ร้อยละของผู้เรียน เข้ารับการอบรมแบบ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

1

1

1

1

1

85

90

95

แผนกงาน/โครงการ
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพ
- โครงการอบรมความรู้ระบอบประชาธิปไตย
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และวันสําคัญของชาติ
- โครงการเข้าพรรษา
- โครงการวันสงกราน
- โครงการลูกเสือพัฒนาแหล่งสาธารณะ
- โครงการแข่งขันกีฬาสี
- โครงการประกวดร้องเพลง
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกทีด่ ี
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
2.1 พัฒนาครูและนักเรียน
2.1.1 ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
75
80
85
นักศึกษา การสื่อสารด้วย
โครงการ
ภาษาอังกฤษและไอที
2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
2.2.1 จํานวนบอร์ดประชาสัมพันธ์การศึกษา
2
3
4
การศึกษาศาสนา ศิลปะ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของอาเซียน
วัฒนธรรมของอาเซียน
2.3 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา 2.3.1 จํานวนครูและนักเรียนที่ได้แลกเปลีย่ น
1
2
3
และครูระหว่างกลุ่มประชาคม
ระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจอาเซียน
2.4 จัดส่งนักเรียนนักศึกษาและครู 2.4.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษาและครูที่ไป
2
4
4
ฝึกงานประสบการณ์ในกลุ่ม
ฝึกงานประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียน

แผนกงาน/โครงการ
- จัดแข่งขันการใช้ทักษะการฟัง การเขียนการ
พูดและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
- จัดแข่งขันการใช้ทักษะการใช้ไอที
- จัดแสดงด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของอาเซียน
- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและ
ครูระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- จัดส่งนักเรียนนักศึกษาและครูฝึกงาน
ประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
1.1 พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการ 1.1.1 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ระยะสั้น 80
85
90 - โครงการจัดทําแผนการสอนหลักสูตรระยะ
เรียนรู้
ที่สมบูรณ์
สั้น
1.2 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและ 1.2.1 จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการ
2
3
4 - โครงการศึกษาและอบรมหลักสูตรระยะสัน้
สร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะราย
พัฒนาและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะราย
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
วิชาชีพเฉพาะทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง
- โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ร่วมกับสถานประกอบการและท้องถิ่น
1
2
3 - โครงการสร้างหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
1.3 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและ 1.3.1 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางพิเศษ
(6-12 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร)
สร้างหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
พิเศษ (6-12 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร)
พิเศษ (6-12 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร)
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรม
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

2.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละสาขา
วิชาชีพที่ทันสมัย
2.2 จัดเตรียมและจัดหาพื้นที่
ฝึกอบรมที่ทันสมัย
2.3 พัฒนาและจัดเตรียมเอกสาร
การฝึกอบรม ใบความรู้ ใบสัง่ งาน
ใบประเมินผลภาคปฏิบัติ
2.4 ร่วมมือกับเครือข่าย หุ้นส่วน
สร้างศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษา

2.1.1 ร้อยละของวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละสาขา
วิชาชีพที่ทันสมัย
2.2.1 จํานวนครั้งในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่
ฝึกอบรมให้ทันสมัย
2.3.1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมการจัดทําเอกสาร
การฝึกอบรม ใบความรู้ ใบสัง่ งาน ใบ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ
2.4.1 จํานวนสร้างศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษา

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
65
65
60 - จัดหา ครุภัณฑ์แต่ละสาขาวิชาชีพขั้น
พื้นฐานงบประมาณต่อชุดต่ํากว่าหนึ่งล้าน
2
2
2 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ฝึกอบรมให้
ทันสมัย
70
75
80 - อบรมการจัดทําเอกสารการฝึกอบรม
ใบความรู้ ใบสั่งงาน ใบประเมินผล
ภาคปฏิบัติ
1
2
3 - จัดศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษาทุกสาขาวิชา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูบุคลากรและระดมทรัพยากรในการฝึกอบรม
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
3.1 ร่วมมือกับเครือข่ายและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2 พัฒนาครูผู้ฝึกอบรมมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
3.3 จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด ( KPI )
3.1.1 จํานวนครั้งที่จัดส่งครูฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการ
3.2.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูผู้
ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
3.3.1 ร้อยละของการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่าย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นความจริง

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
2
3
4 - โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้น

65

70

75

80

85

90

- โครงการพัฒนาครูผู้ฝึกอบรมมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
- จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
4.1 จัดทําแผนการบริหารการ
ฝึกอบรม
4.2 บริหารการเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษา
4.3 เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เปลี่ยนภาพลักษณ์
4.4 ใช้ระบบ ICTมาใช้บริหาร
จัดการในด้านผู้รับการฝึกอบรม
ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
4.1.1 ร้อยละของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้าน 80
85
90 - โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้านการ
การฝึกอบรม และการเรียนการสอนหลักสูตร
ฝึกอบรม และการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
วิชาชีพระยะสั้น
4.2.1 ร้อยละของการบริหารการเงินงบประมาณ 80
85
90 - จัดทําแผนบริหารการเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
4 ปี
ตัวชี้วัด ( KPI )

4.3.1 จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นตามสื่อต่างๆ
4.4.1 ร้อยละของการนําระบบ ICTมาใช้บริหาร
จัดการในด้านผู้รับการฝึกอบรม ด้านบุคลากร
และด้านงบประมาณ

2

3

4

- โครงการประชาสัมพันธ์แนะนําสถานศึกษา

70

75

80

- พัฒนาระบบ ICTในการบริหารจัดการใน
ด้านผู้รับการฝึกอบรม ด้านบุคลากร และด้าน
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )

ตัวชี้วัด ( KPI )

5.1 จัดระบบฐานข้อมูลและการ
สืบค้นผู้รับการฝึกอบรมและผูส้ ําเร็จ
การฝึกอบรม
5.2 จัดระบบฐานข้อมูลและการ
สืบค้นผู้สําเร็จการการฝึกอบรมนํา
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
5.3 เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

5.1.1 ร้อยละของการนําระบบ ICT มาทําการ
สืบค้นผู้รับการฝึกอบรมและผูส้ ําเร็จการ
ฝึกอบรม
5.2.1 ร้อยละของการสืบค้นผู้สําเร็จการการ
ฝึกอบรมนําความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
5.3.1 ร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการ
ฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย ( Target )
แผนกงาน/โครงการ
2556 2557 2558
60
65
70 - จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้รับการ
ฝึกอบรมและผูส้ ําเร็จการฝึกอบรมด้วยระบบ
ICT
70
75
80 - จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้สําเร็จ
การการฝึกอบรมนําความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ ด้วย ระบบICT
75
80
85 - ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 1.1.1 ร้อยละของการกําหนดมาตรฐาน
80
85
90
สถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกตัวบ่งชี้
1.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการ
1.2.1 ร้อยละของการจัดทําแผนพัฒนาการ
80
85
90
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม จัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีส่วนได้ส่วนเสีย
คลอบคลุมครบทุกตัวบ่งชี้

แผนกงาน/โครงการ
- โครงการอบรมการจัดทําคูม่ ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดทําแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
80
85
90
2.1 จัดทําแผนการประเมินผลและ 2.1.1 ร้อยละจัดทําแผนการประเมินผลและ
ติดตามผลการประกันคุณภาพ
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการ
ภายใน
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คลอบคลุมทุกตัว
บ่งชี้
2.2 ครู / หัวหน้าแผนก งาน จัดทํา 2.2.1 ร้อยละครู / หัวหน้าแผนก งาน จัดทํา
100 100 100
SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
2.3 รายงานผลการดําเนินงานตาม 2.3.1 ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
80
85
90
แผนพัฒนาและแผนการประเมินผล แผนพัฒนาและแผนการประเมินผลและติดตาม
และติดตามผลการประกันคุณภาพ ผลการประกันคุณภาพภายในคลอบคลุมทุกตัว
ภายใน
บ่งชี้

แผนกงาน/โครงการ
- จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR
ของครู หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนก
- ติดตามผลรายงานผลและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการ
ประเมินผลและติดตามผลการประกัน
คุณภาพภายใน.
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ยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าหมาย ( Target )
กลยุทธ์/มาตรการ ( Strategy )
ตัวชี้วัด ( KPI )
2556 2557 2558
3.1 จัดทําเครือ่ งมือในการรวบรวม 3.1.1 ร้อยละของครูที่จัดทําเครื่องมือในการ
100 100 100
ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
รวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัว 3.2.1 ร้อยละของครูที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลแต่
60
70
80
บ่งชี้ด้วยระบบ ICT
ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT
3.3 นําข้อเสนอแนะผลจากการ
3.3.1 ร้อยละของการนําจากการประกันคุณภาพ 80
85
90
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา
ภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา

แผนกงาน/โครงการ
- อบรมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
- จัดระบบส่งถ่ายข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วย
ระบบ ICT
- ติดตามผลประเมินผลและรายงานผลการนํา
ข้อเสนอแนะผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงกําหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถานศึกษา ระดับสาขาวิชา และระดับองค์กร
ของนักศึกษา มีหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลสภาพปัญหาในแต่ละระดับ ปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้ ให้รีบดําเนินการทันที
ในส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นให้เสนอคณะกรรมการระดับสูงขึ้นต่อไป ในการสํารวจสภาพปัญหา ได้จัดทําแบบสํารวจ
เพื่อให้ทุกคน อันประกอบด้วย ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนของตนที่
ได้พบเห็น ทั้งในส่วนที่ตนเองทํางานอยู่หรือในส่วนรวม ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงและนําข้อมูลไปวิเคราะห์หา
สภาพปัญหา เพื่อเรียงลําดับความสําคัญต่อไป การสํารวจจะดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาเป็นรอบรอบละประมาณ
4 เดือน โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ คือ
1) ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
2) ด้านการทะเลาะวิวาท
3) ด้านสิ่งเสพติด
4) ด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
5) ด้านการพนันและการมั่วสุม
โดยให้เสนอแนวคิดด้านการป้องกันมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการในแต่ละระดับได้ให้ข้อเสนอแนะ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว งานใดที่มีอันตรายมากให้กําหนดเป็นจุดตรวจ (check point) และแบบรายงานเพิ่มขึ้น มี
การประเมินเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรณรงค์และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะในส่วนของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมากและไม่ได้อยู่ในการดูแลของสถานศึกษาตลอดเวลานั้น กําหนดให้มีมาตรการ
สอดส่องดูแล ช่วยเหลือ โดยจัดตั้งสารวัตรนักเรียนในแต่ละด้าน ด้านละ 5 คนโดยการคัดเลือกทางลับจากคณะครู
และครูที่ปรึกษา โดยแกนนําเหล่านี้จะได้รับการอบรมให้มีความสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น เป็นแบบอย่าง
เป็นผู้ร่วมในการรณรงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับสูงขึ้นไป เมื่อมีเหตุอันอาจจะลุกลามกลายเป็นความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัย
เป้าหมายความสําเร็จ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา
ความเสี่ยงภายในสถานศึกษา
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2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
มาตรการป้องกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการครูที่ปรึกษา คอยให้คําชี้แนะและตัดสินให้เกิด
ความยุติธรรม จัดให้มีการอบรมความรู้จัดกิจกรรมให้เกิดความรักและสามัคคี รวมทั้งได้รู้จักการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม จัดตั้งสารวัตรนักเรียนแกนนําด้านการป้องกันการเกิดการทะเลาะวิวาท จํานวน 5 คน และเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น และรายงานสภาพปัญหาอันจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทแก่กลุ่ม
แกนนํา นําเสนอคณะกรรมการปกครองของวิทยาลัย และเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อนําสภาพ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข ย้อนกลับไปสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทต่อไป
เป้าหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 85 มีจิตสํานึกและห่างไกลจากการทะเลาะวิวาท
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิง่ เสพติด
มาตรการป้องกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด มีการเฝ้าระวังและติดตามผู้เรียนให้
ห่างไกลสิ่งเสพติด จัดทํารายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการครูที่ปรึกษา คอยสอดส่องดูแลนักเรียน นักศึกษา
เป็นรายบุคคล จัดอบรมความรู้ ศึกษาและดูงานให้เกิดจิตสํานึก จัดตั้งสารวัตรนักเรียนแกนนําด้านการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาสิ่งเสพติดในรั้วสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 5 รั้วของอําเภอและจังหวัดเพื่อรวบรวมสภาพ
ปัญหาสิ่งเสพติด ที่มีอิทธิพลต่อนักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านปัญหาสิ่งเสพติด
และความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ตนเองในสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง และที่สถานศึกษาอันจะเป็นข้อมูล
ในการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นําไปสรุปเป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดและสร้าง
ภูมิคุ้มกันภายในตนเองแก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป
เป้าหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 มีจิตสํานึกและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
มาตรการป้องกันและควบคุม
วิทยาลัยมีครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว คอยให้คําปรึกษาและชี้แนะ เชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาอบรมความรู้ให้รู้จักสภาพชีวิตและสังคมในปัจจุบันที่มีกลวิธีต่างๆ เข้ามาล่อหลอกให้เกิดความ
ผิดพลาด แนะนําวิธีการป้องกันตัวเอง จัดตั้งสารวัตรนักเรียน แกนนํา ด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมจํานวน
5 คน โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอสภาพปัญหาความเสี่ยงด้านสังคมที่ได้พบเห็นต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งจะไปกําหนดเป็นมาตรการรายย่อยเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่
ปลอดภัยจากความเสี่ยงด้านปัญหาสังคมต่อไป
เป้าหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 มีจิตสํานึกและหลีกเลี่ยงจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 85 มีความรู้และเข้าใจต่อสภาพปัญหาของสังคมที่ไม่พึงประสงค์ ในปัจจุบัน
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2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมัว่ สุม
มาตรการป้องกันและควบคุม
วิทยาลัยมีคณะกรรมการปกครอง ร่วมกับคณะกรรมการครูที่ปรึกษา คอยสอดส่องดูแลนักเรียน
นักศึกษา จัดทําประวัติเป็นรายบุคคลจัดอบรมความรู้ และพบครูที่ปรึกษาทุกวัน เพื่อติดตามผล ประเมินผลจัดตั้ง
สารวัตรนักเรียน แกนนํา เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม จัดให้มีสารวัตรนักเรียน แกนนําจํานวน
5 คน เป็นผู้ร่วมรณรงค์และรายงาน รวมทั้งให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอสภาพปัญหาที่ได้พบเห็นจริง
จากความเสี่ยงที่จะเกิดจากการ มั่วสุม การเล่นการพนัน เกมส์ และอื่นๆ โดยนําเสนอสภาพปัญหาต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ เพื่อสรุปนํากลับมาเป็นภูมิต้านทานต่อไป
เป้าหมายความสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 มีจิตสํานึกและไม่เกี่ยวข้องกับการพนันและการมั่วสุม
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารกับผู้สําเร็จการศึกษาที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากหลากหลายรูปแบบ เช่น สังคมออนไลน์, โทรศัพท์, อีเมล์, แบบตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา (จากบริษัท), เพื่อน, ผู้ปกครอง, บุตรหลานครู/อาจารย์, บริษัท (แบบสอบถามความพึงพอใจ),
ไปรษณียบัตร เป็นต้น
2. ควรมีการพัฒนาระบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกันให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดความ
ซ้ําซ้อน ล่าช้า การรอในการเก็บข้อมูล การป้อนข้อมูล และการประมวลผล ระหว่างฝ่ายและงานต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยอย่างเป็นปัจจุบัน สามารถนําระบบสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาแผนงานต่าง ๆของ
วิทยาลัย โดยความมีส่วนร่วมของหัวหน้าแผนก
3. สถานศึกษาควรทํางานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการเรียนในบางรายวิชาที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา ควบคู่กับการพัฒนาของสื่อการเรียนการสอนต่อไป
4. สถานศึกษาควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล มาร่วมออกข้อสอบและพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกปีการศึกษา ซึ่งจะทําให้ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพได้มีความเที่ยงตรงในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนด้านวิชาชีพในแต่ละสาขา และพัฒนาคลังข้อสอบ เพี่อยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น
5. สถานศึกษาควรมีแผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีผล
การทดสอบที่ดีขึ้น จะเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละสาขา
6. สถานศึกษาควรส่งเสริมในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการนําประโยชน์ในระดับสูงกว่า
สถานศึกษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์เฉพาะสถานศึกษา
7. สถานศึกษาควรส่งเสริมในการให้ครู ได้มีการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นหรือในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพิ่มมากขึ้น
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8. ควรกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์โดยกําหนดให้เป็นระยะสั้น
กลาง และระยะยาวโดยเสนอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา
9. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในทุกสาขาวิชาทั้งในหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น
10. สถานศึกษาควรกําหนดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการทุก
คน เนื่องจากผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ เพิ่มทักษะทุกด้านในแต่ละสาขาวิชา ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป
11. สถานศึกษาอาจจะพิจารณาวิชาเลือกเสรีในแต่ละสาขางาน กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ใน
จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
12. สถานศึกษาควรกําหนดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการทุก
คน เนื่องจากผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ เพิ่มทักษะทุกด้านในแต่ละสาขาวิชา ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป
13. สถานศึกษาอาจจะพิจารณาวิชาเลือกเสรีในแต่ละสาขางาน กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ใน
จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
14. ควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้มากขึ้นและมีการประเมินความพยายามของคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ
15. ควรนําผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
ของวิทยาลัย
16. การเพิ่มระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์
17. การจัดการด้านระบบสารสนเทศ ควรมีการจัดการแบบศูนย์รวมให้ครอบคลุมงานระบบ
ฐานข้อมูลทุกด้าน เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ
18. สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
19. สร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนและองค์กรภายนอกให้มากขึ้น
20. ควรกําหนดแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้าน
21. สถานศึกษาควรทําการวิเคราะห์แผนเชิงรุกและเชิงรับ ของความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
22. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมร่วมระดับบริหารและองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณารับมือ
อย่างจริงจัง
23. สถานศึกษาควรจัดให้ทีกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านโดยให้มีตัวแทนนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมด้วย
24. การให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพมากขึ้น เช่น ให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุม รวมถึงการให้นักศึกษานําหลักการประกันคุณภาพ
ไปปฏิบัติในการจัดทําโครงงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น
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25. ควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาทําแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละแผนกในปี
ถัดไปเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
26. ในปีที่ไม่มีการตรวจจากต้นสังกัด สถานศึกษาควรมีการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย
ดําเนินการด้วยตนเองในทุก ๆ ปี โดยดําเนินการตรวจวิธีการเดียวกับการตรวจจากต้นสังกัด
27. คณะกรรมการประกันคุณภาพควรนําผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์
เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพประจําปีอย่างต่อเนื่อง
28. การกําหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัยควรให้ตรงกับสภาพผู้เรียนของวิทยาลัย ซึ่งอาจรวมถึง
นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้วย
29. การจัดแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลรวมถึงประเมินความพึงพอใจ ต้องมีตัวแทนจาก
ชุมชนและองค์กรภายนอก อาทิ องค์กรท้องถิ่น หรือตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
30. ควรมีกําหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การ
ดําเนินงานรวมทั้งหมด
31. การประเมินผลต้องมีตัวแทนจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น หรือตัวแทนจากสถานประกอบการ
เข้ามามีส่วนร่วม
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาควรกําหนดทิศทางในการเป็นผู้นําสังคมและการศึกษาจากจุดแข็งตนเองด้วยการมุ่ง
ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ทั้งในเชิงลึกและระดับกว้าง
2. สถานศึกษาควรใช้ศักยภาพและความพร้อมในด้านบุคลากร ทั้งที่เป็นครูวิชาชีพและครูวิชา
สามัญ/พื้นฐาน ซึ่งประสบการณ์เพียงพอ มาเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาให้มากขึ้น
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพสูงในดารบริหารจัดการ ควรแสวงหาซึ่งความร่วมมือทั้งภายใน
และจากภายนอกให้มากขึ้น เพื่อร่วมจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าเพื่อสู่ระดับภาค หรือ ระดับประเทศยิ่งขึ้นต่อไป
5. สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรหรือบุคคล จากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. การหาแหล่งทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เกิด
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
2. การติดตามและประเมินผลในหลักสูตรคู่ขนาน ต้องมีความชัดเจนและติดตามผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด
3. ควรจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือจาก
สถานศึกษาประเภทเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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4. การติดตามสภาพปัญหาของผู้เรียนหลักสูตร ปวช. ที่มีความอ่อนไหว จากปัญหาด้านความ
ยากจน สภาพแวดล้อม กระแสสังคม ต้องมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้มากขึ้น รวมทั้งหาความช่วยเหลือในการให้
มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นส่วนสนับสนุน และส่งเสริมความถนัดของ
ผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ Online ไว้บริการทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1

ด้านผู้เรียน และผู้สาํ เร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส
ความพยายาม
จํา นวนผู้ เรี ย นระดั บชั้ น ปวช.และระดับ ปวส. ที่ มีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ยสะสม 2.00 ขึ้ น ไป
จําแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวนดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
4. ให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ให้ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู้/ใบงาน
6. ให้ครูประเมินผลตามความจริง
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
11. มีการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการ
พบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ
พูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเป็น
ประจําทุกวัน
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ระดับ/ประเภทวิชา

ปวช.
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
สาขางาน

สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2

(2)
จํานวนผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน

(3)
จํานวนผู้เรียน
ที่เหลือ
1-2

40
20
31
74
21
10
8
6
9
4
223
8
20
28
251

7
2
1
8
3
4
1
26
1
3
4
30

33
18
30
66
18
6
8
6
8
4
197
7
17
24
221

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
(4)
(5)
จํานวน
ร้อยละ

25
14
19
48
18
3
8
6
5
4
150
7
15
22
172

75.76
77.78
63.33
72.73
100.00
50.00
100.00
100.00
62.50
100.00
76.14
100.00
88.24
91.67
77.84
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รวม ปวช.
ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
เครื่องกล สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

ชั้นปี

(1)
จํานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด
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การคํานวณ
ร้อยละ =
แทนค่า
ร้อยละ =

จํานวนผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึ้นไป x 100
(จํานวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนทั้งหมด – จํานวนผูเ้ รียนที่ออกกลางคัน)
172 x 100 = 77.84
221

ผลสัมฤทธิ์
จากผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตาม
ชั้นปี จํานวน 172 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 221 คน คิดเป็นร้อยละ 77.84 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการจัดทําโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานในหน่วยงานและสถานประกอบการนั้น มีการติดตามผู้เรียนที่เข้าฝึกงาน โดยให้งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นผู้รับผิดชอบ
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตามนักเรียนที่เข้าฝึกงานในหน่วยงานและสถานประกอบการ ปีการศึกษา
2557 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน เพื่อนําผลจากแบบสอบถามมาพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตามนักเรียนที่เข้าฝึกงานในหน่วยงานและสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผู้เรียน ทั้ง 3 ด้าน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 81.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี คือ ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในส่วนของคุณภาพ ทางด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้
สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้ รวมทั้งมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการทดสอบความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์ในการตัดสินไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถจัดดําเนินการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ และเป็นแนวทางในการกําหนด
คุณภาพของผู้เรียน ที่จะสําเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการวางแผนการดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบและกระบวนการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดมากที่สุด ดังนี้
1. มี คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
2. มีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษา อศจ.อุทัยธานี
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4. มีการประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการแจ้งกําหนดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนกวิชามีการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. มีการทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
ระดับ ปวช. การประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65
ระดับ ปวส. การประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
การประเมินปฏิบัติ 60% ต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
การคํานวณ

ร้อยละ = จํานวนผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ x 100
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างฯ
ร้อยละ =
12 x 100 = 60
20
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จากการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปรากฏผลผูส้ ําเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขางาน ดังนี้
จํานวนผูเ้ รียนชั้นปี
ประเภทวิชา/
จํานวนผูเ้ รียนที่
สุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับ
สาขาวิชา/
ลงทะเบียนครบทุก
สาขางาน
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จํานวน
ร้อยละ
ปวช.
สาขาวิชาช่างยนต์
ประเภทวิชา
15
8
53.33
สาขางานยานยนต์
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชา
3
3
100
พาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
1
50.00
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
20
12
60.00
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 จํานวน 20 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
12 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 60 อยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ความตระหนัก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา ( V-NET ) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
( ปวช. 3) ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นําผลการสอบไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนําไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ มีการวางแผนเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กําหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนปี
สุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบจําแนกตามระดับชั้น
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
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ระดับชั้น ปวช.3
(1)
สาขาวิชา
สาขางาน

ช่างยนต์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ฯ
รวมทั้งหมด

การคํานวณ

(2)
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

12
3
2
17

วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
(3)
(4)
จํานวนผู้เรียนที่มี
จํานวนผู้เรียนที่มี
ที่ลงทะเบียน
คะแนนเฉลี่ย
เข้าทดสอบ
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
11
3
3
1
2
0
16
4

(5)
ร้อยละ

27.27
33.33
0.00
25.00

วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน
(6)
(7)
จํานวนผู้เรียนที่
จํานวนผู้เรียนที่มี
ลงทะเบียนเข้า
คะแนนเฉลี่ย
ทดสอบ
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
11
2
3
1
2
0
16
3

(8)
ร้อยละ

18.18
33.33
0.00
18.75

ผู้เรียนผ่าน ทั้ง 2 วิชา
(9)
(10)
จํานวน
ร้อยละ

2
1
0
3

18.18
33.33
0.00
18.75

ร้อยละ = จํานวนผู้เรียนที่มคี ะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ x 100
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
ร้อยละ = 3 x 100 = 18.75
16
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ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.75 อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด โดยมีจํานวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.และระดับ
ปวส. ที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ความ
พยายามในการดําเนินการ มีดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
4. ให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ให้ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู้/ใบงาน
6. ให้ครูประเมินผลตามความจริง
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
11. มีการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการ
พบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ
พูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเป็น
ประจําทุกวัน
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แบบสรุปรายงาน ผูส้ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2557
(1)
ระดับ

(2)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.

รวม ปวช.

ปวส.

การบัญชี

รวม ปวส.

รวมทั้งหมด

(3)
จํานวนผูเ้ รียนแรกเข้า
33
0
8
9
50
5
5
55

(4)
จํานวนผูส้ ําเร็จ
การศึกษา
7
0
3
1
11
4
4
15

(5)
ร้อยละ
21.21
0
37.50
11.11
22.00
80.00
80.00
27.27

การคํานวณ
ร้อยละ = จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุน่ x 100
จํานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้
แทนค่า
ร้อยละ =

15 x 100 = 27.27
55
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ผลสัมฤทธิ์
จากผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้จํานวนผู้ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 15 คน จากผู้เรียน
ทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8

ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการจัดทําโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้
ทํางานในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยงานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับงานครูที่ปรึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว มีงานทํา
ในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี โดยการติดตาม
ทางไปรษณียบัตร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และแบบสอใบถาม โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และงานครู
ที่ปรึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําเร็จการศึกษา จํานวน 43 คน ได้ทํางานในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี มีจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการทีม่ ีต่อคุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการจัดทําโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่ได้ทํางานในสถาน
ประกอบการ และศึกษาต่อ โดยให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับงานครูที่ปรึกษา
และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ทํางานในสถานประกอบการทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน โดยการติดตามทาง อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และแบบสอบถาม หลังจากทราบสถานที่ทํางาน
ศึกษาต่อ จากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และงานครูที่ปรึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าทํางานในสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษานั้น
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนและศึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี คือ ปฏิบัติ (1) และมีผลตาม (4)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

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

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 77.84

ดี

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

ร้อยละ 60

พอใช้

ร้อยละ 18.75

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

-

-

-

-
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ตัวบ่งชี้
7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
ร้อยละ 27.27
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือ - ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
ร้อยละ 79
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี และมีผล (5)
ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
และมีผล (4)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 (คะแนนเฉลี่ย 3.14)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1, 2, 8 และ 9
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 3, 4 และ 7

ผลการประเมิน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี

ดี

พอใช้
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มาตรฐานที่ 2

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนาหลักสูตรฯ มีนโยบายในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพ ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในสาขาวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยจัดดําเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
สมรรถนะของวิทยาลัยฯ ที่สมบูรณ์และเหมาะสม ดังลําดับขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้
1. ด้านการสอน
สํารวจความต้องการของการประกอบอาชีพของชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนในด้านการใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการใน
สาขาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
2. ด้านการดําเนินการ
ฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการพัฒนาองค์ประกอบในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น พร้อมทั้งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นได้นําผลสํารวจความต้องการของการ
ประกอบอาชีพของสถานประกอบการ และพฤติกรรมในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3. ด้านการประเมินผล
จัดการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้การประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา และในทุกรายวิชา และเน้นให้
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน แบบเรียน เป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการให้ครบทุกรายวิชา พร้อมทั้งใช้ผลของ
การนิเทศการสอน และนําผลการประเมิน การฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆของนักเรียนมาประกอบในการประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ความพยายาม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้จัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นให้มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการเรียนเป็นเรื่องของชิ้นงาน เป็นโครงการ ซึ่ง
มีผลจากการดําเนินงาน ดังนี้
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1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ระดับ ปวช.
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงที
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. ของนักศึกษา
3. การจัดทําแบบสํารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
4. ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน
เป็นโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
5. นําผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ในการนําไปใช้มาปรับปรุงพัฒนา
วิทยาลั ยฯ ได้ นําหลั กสูตรฐานสมรรถนะไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ค รูผู้สอนนํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้ นําผลการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
แบบสรุประดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประจําปีการศึกษา 2557
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อที่ 1-4 ไม่เกิน 3
ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ปฏิบัติ






ไม่ได้ปฏิบัติ

สรุป ในปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอน/แผนกวิชา/งานหลักสูตร/สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียนจํานวน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กําหนดให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ คุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา และให้ครูผู้สอน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทําบันทึกหลังสอนและส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตรวจและสรุปผลตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําบันทึกหลังสอนและมอบหมายหน้าที่การสอน
ประจําภาคเรียนให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้รายในรายวิชาของ
ตนเอง
2. ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน โดยงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําการประเมินการจัดส่งและรายงานผล
3. ครูผู้สอนเขียนบันทึกหลังสอน และเตรียมรับการนิเทศตามกําหนดการนิเทศในปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําแบบสรุปรายงานผลการจัดดําเนินงานของงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนการนิเทศการสอนและ
อื่นๆ
ความพยายาม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผู้สอนได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและได้ผลจากการ
ดําเนินงานแบ่งเป็นด้าน ดังนี้
1. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ และวิทยาลัยฯ ได้มีหลักฐานและ
ร่องรอยในด้านของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในการ
พัฒนางานวิชาการในลําดับถัดไป
2. ด้านครูผู้สอน มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาในงานด้านการสอน
เพื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
และเก็บเป็นผลงานในการพัฒนาตนเอง
3. ด้านผู้เรียน ถือเป็นข้อมูล (input) และผลผลิต (output) ของสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนางาน
ในด้านนี้ถ้าข้อมูลที่ได้มาและผลผลิตที่ออกไปมีความสอดคล้องเหมาะสมและผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
รายละเอียดในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557
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ผลสัมฤทธิ์
แบบสรุประดับคุภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประจําปีการศึกษา 2557
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติได้
คิดเป็นร้อยละ
ตามข้อ
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99
ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
3. . สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99
ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
4. . สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99
ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5. . สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
100

ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สรุป : ในประจําปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอน/แผนกวิชา/งานหลักสูตรฯ/สถานศึกษา มีจํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอนในระดับชั้นปวช. จํานวน 173 วิชา มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่จัดทําของครูแต่ละคนจํานวน 173 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ (1) และมีผลตาม (5)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลั ยฯ ได้ กําหนดให้ผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้ นสมรรถนะบู รณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฎิบัติจริง มีการใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างมีประสิทธิภาพและมีการนิเทศครูผู้สอนจากฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา และแต่งตั้งคณะ
ดําเนินงานประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียน และนําผลจากการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ความพยายาม
ครูผู้สอนได้นําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เกิดทักษะวิชาชีพ ชิ้นงาน โครงงาน โครงงานวิชาชีพ ในรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผู้สอนแต่ละคนทํา
บันทึกหลังสอนรอการนิเทศจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและนําผลการ
นิเทศการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และครูแต่ละคนนําผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประจําปีการศึกษา 2557
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนทําบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4. . สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
5. . สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา

ปฏิบัติ

ไม่ได้
ปฏิบัติ









สรุป : ในประจําปีการศึกษา 2557 ครูผู้ส อน/แผนกวิชา/งานหลักสูตรฯ/สถานศึ กษา มีการจั ดระดั บ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม
ครูกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนมี
การประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลหลังจากนั้นครูนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
แบบสรุประดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประจําปีการศึกษา 2557
หมายเหตุ : ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความ ปฏิบัติ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริง
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไม่ได้
ปฏิบัติ
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชาที่สอน

3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

4. . สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน

5. . สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สรุป : ในประจําปีการศึกษา 2557 งานวัดผล/สถานศึกษา มีการจัดระดับคุณภาพในการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา จํานวน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา คัดเลือกสถานประกอบการที่นักเรียนจะออกฝึกงาน จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน พร้อมกับมอบเอกสารรายละเอียดประกอบการฝึกงาน ได้มีการติดตาม นิเทศ
นักเรียนในสถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง และจัดสัมมนาการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ โดยเชิญ
ผู้แทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแนะนําในส่วนของการปฏิบัติตนใน
สถานประกอบ ซึ่งได้มีการประสานงานและจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยจัดส่งนักเรียนเข้าฝึกงาน
ทั้งภายในสถานศึกษาและในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่กําหนด
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน และสัมมนานักเรียนฝึกงานร่วมกับ
สถานประกอบการ โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 18 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเพิ่มทักษะ และ
ประสบการณ์ มีการพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา วิธีการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน
ผลสัมฤทธิ์

ลําดับ

ผลการประเมินคุณภาพการฝึกงานในระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2557
การปฏิบัติ
วัดผล
ร่วมมือกับ
สัมมนา ปฏิบัติ
แผนกวิชา
จัดปฐม
นิเทศ
ร่วมกับ
สถาน
การ
ครบทุก
นิเทศ
ฝึกงาน
สถาน
ประกอบการ
ฝึกงาน ประเด็น
ประกอบการ

1

ช่างยนต์













2

การบัญชี













3

คอมพิวเตอร์
รวม


3


3


3


3


3


3

คิดเป็นร้อยละ

100

100

100

100

100

100

สรุป ในปีการศึกษา 2557 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/สถานศึกษา มีการจัดระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จํานวน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ปฏิบัติ (1) - (5)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
การจัดการเรียนการสอน
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
และมีผล (5)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 (คะแนนเฉลี่ย 5.00 )

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-
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มาตรฐานที่ 3

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตระหนักถึงหลักการที่ร่วมของชุมชนท้องถิ่น หลักการบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างโปร่งใส และหลักการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
เกิดคุณภาพในผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. การให้ความสําคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการให้ข้อคิดเห็นและคําชี้แจงที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัย
2. การรับรู้และรับฟังความคิดเห็นสามารถนํามาพัฒนางานทําให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้าได้
3. สถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับฟังคณะกรรมการสถานศึกษา
4. การประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาได้
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดําเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาขีดความสามารถของสถานศึกษาที่ได้จากการประชุม
2. บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการให้ความรู้แก่ชุมชน
3. การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
4. การนําแผนงานที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อขอคําปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา และ
แนวทางการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ให้ความสําคัญ และตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นในการ
บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีคุณภาพ และ
เป็นที่ยอมรับในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในชุมชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

75
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ประชุม หารือ และชี้แจงถึงความสําคัญของการวางแผนการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวศึกษา เพื่อกําหนดทิศทาง และแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน
และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดในการพัฒนา ด้วยการเสนอโครงการ
กิจกรรม ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ สมศ.
มาพิจารณาดําเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปีงบประมาณขึ้น เพื่อระดม
ทรัพยากรที่มีมาดําเนินการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ และมีมาตรฐาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และมีการเร่งรัดติดตามให้ดําเนินการตามแผน ฯ อย่างเคร่งครัด และให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ (1)-(5)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เห็ น ความสํ า คั ญ ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพว่ า มี
ความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยภาพรวมได้ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยได้ใช้การบริหารจัดการอาชีวศึกา
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยการร่วมกัน กําหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการ
กําหนดกิจกรรม โครงการ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีเป้าหมาย
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใช้วิธีการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในการมีส่วน
ร่วมเสนอ กิจกรรม โครงการ เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาสถานศึกษา โดยยึดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และ
ตอบสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา ในการเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ ขึ้นเพื่อ ระดม
ทรัพยากรที่มีมาดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดคุณภาพ และมีมาตรฐาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ส่วนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และมีการเร่งรัด และติดตามให้ดําเนินงานตามแผน ฯ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คือ ปฏิบัติ (1)-(5)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารสถานศึกษา

ความตระหนัก
ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี ตระหนั ก ถึ ง ภาระงานตามนโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ที่
มอบหมายให้สถานศึกษาปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมาย โดยนํามาวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดประชุมบุคลากร
ภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ มอบหมายนโยบาย และแนวทางปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกภาคเรียน เพื่อหา
แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามาปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้น้อมรับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนําทางเป็นทางปฏิบัติในการ
พัฒนาสถานศึกษา และได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรทุกเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบหมายนโยบาย
แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีวศึกษาในทุกภาคเรียน เพื่อระดมแนวคิด และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับชั้น และความมีภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาบริหารจัดการสถานศึกษา จัดให้มีการ
ประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกเดือน และประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษาใน
ทุกภาคเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจําทุก 6 เดือน ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยจัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมดูแลปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูลพื้นฐาน
อย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล บุคล
กร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่
และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวก มี
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย มีการสํ ารองข้อมูล ที่สําคัญ โดยได้ดําเนินการจัดทําระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย เช่น ระบบ RMS เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภายในและภายนอก
ด้านการจัดการความรู้ได้มีการอบรม ให้ความรู้ในเรื่องสารสนเทศ และมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัย ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ของบุคลากรอย่างกว้างขวาง โดยจัดให้มีระบบการให้บริการ
สารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในระบบเครือข่ายแบบมีสาย และแบบไร้สาย เช่น ระบบโปรแกรม RMS , เว็บไซด์วิทยาลัย
เป็นต้น ให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานภายนอกได้ทราบ
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ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คํ า สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ หั ว หน้ า งานศู น ย์ ข้ อ มู ล และสารสนเทศเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูลมาใช้จัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทําฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย ประสานกับเครือข่ายภายนอก
วิทยาลัย โดยได้จัดทําในรูปแบบเว็บไซต์ของวิทยาลัย และโปรแกรม RMS เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัย ซึ่งผู้ดูแลรับผิดชอบมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย มีการสํารองข้อมูลที่สําคัญ ตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีห้องอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้เข้ามาค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนการสอน และบุคคลภายนอกได้มาใช้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ได้ตลอดเวลา
ผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของวิทยาลัยได้ตาม
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการและตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละงานและกิจกรรมโดย
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนแกนนํา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการซึ่งผล
การประชุมและวางแผนการทํางานให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องต่อการแก้ปัญหาความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่
โครงการตรวจสารเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด โครงการเยี่ยมบ้านพัก หอพัก บ้านเช่า นักเรียนและ
จัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อดําเนินกิจการใน 5 ด้าน คือ ปัญหาด้าน
ยาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการพนัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ดําเนินการจัด
โครงการตรวจสารเสพติด ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการต่อต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5 และจัดทําโครงการเยี่ยมบ้านพัก หอพัก บ้านเช่า นักเรียนและจัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดข้อมูลสรุปโดยมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
1. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานมี
การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเองอย่างมีระบบต่อเนื่องและมีการแก้ไขปัญหาปรับปรุงในการลดความ
เสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในสถานศึกษา โดยในภาพรวม มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณป้อมยามหน้าวิทยาลัย และยามรักษาความปลอดภัย มีครูเวรเพื่อออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณ
พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ มีการจดบันทึกการอยูเวรยามในสมุดบันทึกเวรยามทุกวัน และมีครูเวรรับผิดชอบบริเวณ
หน้าประตูวิทยาฯ มีการจัดเวรพูดหน้าเสาธงเพื่อให้ความรู้เป็นประจําทุกเช้า มีการออกกฎระเบียบการใช้พื้นที่
ปฏิบัติงาน การกําหนดสี ขอบเขตของพื้นที่เพื่อความชัดเจนในการใช้พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น
2. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาและระความเสี่ยง ด้านการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูบุคลากรมีการป้องกันและควบคุมความเสียงให้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
3. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
โดยมีการมีส่วนร่วมของครูบุคลากร องค์กรภายนอกและนักเรียนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงและมีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในการลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
จัดให้มีการสํารวจข้อคิดเห็น และเป็นการปลูกจิตสํานึกต่อนักเรียน และรวบรวมสภาพปัญหาเสนอต่อ
คณะกรรมการงานปกครอง มีการจัดทําโครงการตรวจสารเสพติดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันและปราม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ลดลง มีการ Re-X-ray ร่วมกับองค์กรภายนอก และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
รายงานให้กับคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกปี รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการติดสารเสพติดเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขให้ทันท่วงที มีวิทยากรจากโรงพยาบาลสารธารณสุข มาให้ความรู้ในเรื่องสารเสพติด และโครงการ
ทักษะการให้ความช่วยเหลือและคําปรึกษานักเรียนสําหรับครูและบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านสังคม มีการร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านสังคม จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นหาแนวทางพิจารณากรอบการทํางานร่วมกันรวมถึงการประสานข้อมูลด้านจุดเสี่ยงภายนอก เช่น
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหอพัก มีกล่องจุดตรวจสําหรับตํารวจเพื่อตรวจดูแลความเรียบร้อยและมีการจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน
อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ไปในทางที่ดีและเห็นคุณค่าในตัวเอง
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5. ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการพนันและแหล่ง
มั่วสุม มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านการพนันและแหล่งมั่วสุม ครูและ
คณะกรรมการฝ่ายปกครองออกตรวจแหล่งมั่วสุมห้องน้ําชาย ห้องเรียน บริเวณโรงจอดรถ หอพักที่ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าของหอพัก แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหอพักเพื่อเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุม
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาทกําหนดมาตรการบทลงโทษ เพื่อพิจารณาบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดให้เป็นไปตามระเบียบงาน
ปกครองนักเรียน นักศึกษา มีการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริม เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน
เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายในให้กับนักเรียนทุกปี กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีกําหนดให้ครู มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองวิทยาลัยฯ ปกครองแผนกคณะกรรมการตรวจ
หอพักนักเรียนเพื่อดูแลความเรียบร้อยรวมถึงประสานกับผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบข้อมูลและมีการส่งใบแจ้งเช้า
เรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพื่อร่วมกันดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีอยู่ในกฎระเบียบที่ดียิ่งขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ตระหนักถึงการจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยประกอบด้วยการจัด
ปฐมนิเทศผู้เรียนและประชมผู้ปกครอง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและมีการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา มีระบบเครือ
ค่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่ม
เสียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ เพื่อที่จะได้ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพสืบไป
ความพยายาม
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้พยายามการจัดระบบดูแลผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้มีการจัดปฐมนิเทศผู้เรียนและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาเพื่ออบรมชี้แนะและ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานแนะแนวได้
มีการจัดและส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนตามที่ผู้เรียนร้องขอทุนการศึกษา งานครูที่ปรึกษาได้มีการ
แต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษาประจํ า กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นและจั ด ผู้ เ รี ย นพบครู ที่ ป รึ ก ษาทุ ก เช้ า หลั ง ทํ า กิ จ กรรมหน้ า เสาธงเพื่ อ ให้
คําปรึกษาและชี้แนะแก่ผู้เรียน มีการดูแลผู้เรียนกลุ่มเสียงโดยการแจ้งผลการเรียนการขาดเรียนแก่ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
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ผลสัมฤทธิ์
จากประเด็นการการพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียนประกอบด้วย
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10
ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์์การ
ประเมินคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ปฏิบัติตามประเด็นทั้ง 5 ข้อ ได้คะแนนในระดับ 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ด้านสถานที่
ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งหมายถึงอาคารสถานที่อาคารเรียนห้องเรียนห้องสมุดโรงอาหาร ห้องปฏิบัติการต่างๆ ส่วน
หย่อม และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีอิทธิพลและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา และเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาคารสถานที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานั้น
เป็นแนวทางที่ ใช้ใ นการกําหนดนโยบายแผนงานโครงการต่างๆเพื่อนําไปใช้ใ นการปรับปรุ งและพัฒนาในด้าน
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้ตรงตามความพึงพอใจของครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ความพยายาม
ปีการศึกษา 2557 งานอาคารสถานที่ได้จัดทําประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ที่มีผลต่อการ
สนับสนุนในการเรียนการสอนรวม 2 ด้าน คือด้านการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์และด้านการใช้อาคารสถานที่
และได้นําเอาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปีของวิทยาลัยฯ กําหนด
แผนงาน จัดทําโครงการต่างๆ เพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ให้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯได้จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
รวมทั้งการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องประชุม และประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ซึ่งผลของการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.63 และได้นําผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง บริหารจัดการในพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ และการใช้งานอาคาร
สถานที่ของวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ความตระหนัก
วิทยาลัย ฯได้ประชุมบุคลากรของสถานศึกษา ให้จัดทําโครงการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับใบงานในแผนการ
สอนและจํานวนนักเรียนนักศึกษา และงานต่าง ๆแจ้งความต้องการมายังงานวางแผนฯ และวิทยาลัย ฯ จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามลําดับ
ความสําคัญ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษามอบให้งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อไปตามระเบียบ
พัสดุ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
กับครู ผู้เรียน และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัย ฯ ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสม
ของจํานวนผู้เรียนของรายวิชา และงานต่าง ๆได้มีใช้การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณของสถานศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เป็นจํานวนเงิน 165,000 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน )และซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 31 รายการ เป็นจํานวนเงิน 262,780 บาท ( สองแสนหกหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )และได้จัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัด
ซ้อครุภัณฑ์การศึกษาของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 1 รายการ เป็นจํานวนเงิน 860,000 ( แปดแสนหก
หมื่นบาทถ้วน )จากการสํารวจแผนกวิชาและงานต่าง ๆ มีความเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของแผนกวิชาที่มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับร้อยละ 84.59 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตระหนักถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะวิชาชีพ วิชาการและจรรยาบรรณ
ในหน้าที่การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้
1. มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาโดยการให้มีการฝึกอบรม
2. บุคลากรในสถานศึกษามีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3. บุคลากรในสถานศึกษามีการทําวิจัยเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง
4. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้ครูเป็นผู้สอนแก่ชุมชนหรือผู้ที่ต้องการความรู้นอกจาก
การสอนในสถานศึกษา
5. สถานศึกษาให้การพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรในสถานศึกษาเท่าเทียมกัน
6. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทําให้มขี วัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดสรรงบประมาณและระดมทรัพยากร มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
วิ ช าชี พ วิ ช าการ และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทํ า งานวิจั ย สนั บ สนุน ให้ ค รู เ ข้ า ร่ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่น หรือองค์กรภายนอกที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ จัดให้ทําโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับบุคลกรในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อได้รับการ
ยกย่องจากองค์กรภายนอก
1. ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรมในโครงการต่างๆ
2. การปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
3. ทําการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมที่ทําให้มีการพัฒนาทั้งผู้สอน
และผู้เรียน
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน บุคคลภายนอกเพื่อเกิดการพัฒนาในวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ
5. ให้สวัสดิการของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน
6. ส่งเสริมครูให้ทําประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี ได้ ส่ ง บุ ค ลากรไปรั บ การพั ฒ นาตนทั้ ง ด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ วิ ช าการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทําผลงานวิจัย ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนกับองค์กร
ภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการจริง สนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อให้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายนอก เพื่อเป็นขวัญกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการทางการศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เห็ น ความสํ า คั ญ ของการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด้ ว ยเงิ น
งบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในการเรี ย นรู้ และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละผู้ เ รี ย นได้ จั ด ทํ า นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้มีทักษะด้านวิชาชีพในการผลิตผลงาน
อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างให้เป็นพลเมืองที่ดอี ีกด้วย
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้มีการประชุม ชี้แจง มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในการจัดทํา
โครงการสอน แผนการสอน และประมาณการค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ประจํา
รายวิชา เพื่อจัดซื้อวัสดุมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ทราบถึงขั้นตอนการรายงานรายได้และมูลค่า
ผลผลิตจากวัสดุฝึก เพื่อนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการใช้จ่ายในงบประมาณประจําปีนั้น ๆ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนต่อผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อนําไปจัดซื้อวัสดุฝึกมาใช้เพือ่ พัฒนาผู้เรียน ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ คือ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 12

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นจะต้องระดมทรัพยากรทั้งภายใจ
และภายนอก เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เนื่องจากทรัพยากรภายในสถานศึกษามีอยู่อย่าง
จํากัดและเพื่อเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สถานศึกษามีแผนงานที่ตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด
2. สถานศึกษาจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาในวิชาชีพที่ดี
3. สถานประกอบการมีความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของผู้เรียน
5. จัดการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน

84
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดให้มีการเขียนโครงการเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ จ ากวิ ท ยากรที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน
1. สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่ได้รับจากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด
2. สถานศึกษาจัดให้เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขางานอื่นๆ มาให้ความรู้ความสามารถเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาชีพนั้น
3. สถานประกอบการยอมรับในคุณภาพของนักเรียนและให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ในงานของสถาน
ประกอบการ
4. สถานศึกษาได้รับ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และนํามาใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
5. มีการวัดผลและประเมินผลในการจัดทําแผนงานที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดให้มีการเขียนโครงการเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ จ ากวิ ท ยากร ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน สถานศึกษาทําความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ในการฝึ ก ประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 22 แห่ ง
และสถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรด้าน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
อาชีวศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ ต่างประเทศ ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ 5 ข้อ
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
จัดการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม - ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
อัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
4. ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นําของ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

1. ระดับคุณในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
งบประมาณ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
และ หรือต่างประเทศ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 (คะแนนเฉลี่ย 4.83)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 3 ข้อ

พอใช้

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน

ดีมาก
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 11
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มาตรฐานที่ 4

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาได้ จั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆไว้ ใ นแผนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ง บประมาณ 2557
เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center), โครงการแนะแนวต่อสาย
อาชีพ, โครงการ 108 อาชีพ และโครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น ฯลฯ เป็นต้น
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการตามโครงการให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมตามโครงการ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม รายละเอียดดังนี้
ประเภทการบริการ
ที่
ชื่อโครงการ
วิชาการ วิชาชีพ
1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ.


2 โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต. บ้านไร่


3 โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต. ห้วยแห้ง


4 โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต. ลานสัก


5 โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต. น้ําซึม


6 โครงการผลิตภัณฑ์น้ําพริก ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


7 โครงการผลิตภัณฑ์ปลายอและแหนมหมู ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้าง


เพื่อชุมชน
8 โครงการผลิตภัณฑ์ปลายอ ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


9 โครงการผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

10 โครงการผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม และขนมต้มญวน ภายใต้โครงการ


ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
11 โครงการกระเป๋าพวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ปิ๊กแป๊กจากเศษผ้า ภายใต้โครงการ 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
12 โครงการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


13 โครงการ 108 อาชีพงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ Gift Festival 
2015
14 โครงการ การทํากระเป๋ากุญแจ กระเป๋าปิ๊กแป๊กประกอบธุรกิจ


15 โครงการ การทําดอกไม้จันทน์เพื่อประกอบธุรกิจ
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ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การตามโครงการให้ บริ ก ารวิ ช าการและวิช าชีพ โดยเน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติจ ริ ง ตาม
โครงการต่างๆ โดยแต่ละแผนกวิชาได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพมากกว่า 2 โครงการ/
กิจ กรรมต่อปี การศึก ษา 2557 ระดับความพึงพอใจสําหรับผู้ รั บบริ การวิชาการและวิชาชีพอยู่ใ นระดับ 4.60
อยู่เกณฑ์ดีมาก และผลการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณา ปฏิบัติ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

90
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
วิชาการและวิชาชีพ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 (คะแนนเฉลี่ย 5)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 5

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ของผูเ้ รียน

ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารมอบหมายนโยบายให้ ค รู ทุ ก คนว่ า จะต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนั้น จึงได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการ
จัดทําสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยมี โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรมและ
งานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2557 ทุก ๆ สาขาวิชาได้มอบหมายให้ครู จัดทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ
จัดทํานวัตกรรม งานวิจัย เกีย่ วกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน คนละ 2 ชิ้น / ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ทั้ ง 2 ภาคเรี ย น วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด ทํ า นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 มีจํานวนผลงาน 11 ชิ้น จากนักเรียน ปวช. 3 จํานวน 20 คน
สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยครู

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการมอบหมายนโยบายให้ครูทุกคนว่าจะต้องมีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนั้น จึงได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการจัดทํา
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยมี โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรมและ
งานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม
ในปีการศึกษา 2557 ทุก ๆ สาขาวิชาได้มอบหมายให้ครู จัดทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการจัดทํา
นวัตกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน คนละ 2 ชิ้น / ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีมี จํานวนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
โดยมีจํานวนทั้งหมด 22 ชิ้นจากคณะครู จํานวน 22 คน สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ พอใช้
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 (คะแนนเฉลี่ย 3.50)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 3 ข้อ

พอใช้

พอใช้
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มาตรฐานที่ 6

ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และทะนุบาํ รุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในวิทยาลัยทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดย
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังตารางต่อไป
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
30 คน
50 คน
ดุลยเดช (เทิดไท้องค์ราชัน วันพ่อของแผ่นดิน)
2 โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
29 คน
47 คน
3 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2557
18 คน
50 คน
4 โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2557
34 คน
50 คน
5 โครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันปิยมหาราช)
5 คน
(ตัวแทน)
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมโดยให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อผลประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในวิทยาลัยทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝังจิตสํานึกการปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมดังตารางต่อไป
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
1 โครงการ Big Cleaning Day (การทําความสะอาดครั้งใหญ่)
29 คน
47 คน
2 กิจกรรมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
30 คน
50 คน
3 โครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ (แผนกวิชาการบัญชี)
4 คน
10 คน
4 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์)
5 คน
5 คน
5 โครงการจัดทําที่กั้นนกพิราบระเบียงอาคาร 1
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมโดยให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสํานึกการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม
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ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการโดย
มีกิจกรรมดังตารางต่อไป
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
1 โครงการกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
30 คน
56 คน
2 โครงการฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด
9 คน
44 คน
3 โครงการกิจกรรมนันทนาการและการแสดง
15 คน
56 คน
4 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30 คน
56 คน
5 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา (กิจกรรมประกวดร้องเพลง)
30 คน
56 คน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมโดยให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ และผู้เรียนทุกคน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยฯ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯและ
ผู้เรียนทุกคน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกิจกรรมดังตารางต่อไป
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ครู-บุคลากร นักเรียน
1 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์)
5 คน
5 คน
2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 คน
56 คน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมโดยให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
รักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
นันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 (คะแนนเฉลี่ย 4.75)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1,2 3, และ 4

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 7

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการดําเนินตามที่กําหนดในกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555 ทางงานประกันคุณภาพดําเนินการเก็บข้อมูลหลักฐานจากงานและ
แผนกวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ภาคเรียน แต่เก็บสรุปผลเป็น 1 ปีการศึกษา
และจัดทําปฏิทินงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนางานวิทยาลัย เป็นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ตามนโยบายการศึกษาและ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ความพยายาม
งานประกันได้จัดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายในวิทยาลัยด้วยการ
- จัดทําปฏิทินงาน ประจําปีการศึกษา 2557
- พัฒนางานประกันด้วยการ
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทํารายงานประเมินผลคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการของหน่วยงานต้นสังกัดรายงานให้สาธารณชนรับทราบ เช่น
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
3. จัดทําโครงการตามภาระงานของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงาน SAR และ SSR และโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2557
4. จัดประชุมวางแผนงานประกันโดยมีผู้เข้าประชุม 30 คน จํานวน 3 ครั้ง
5. จัดการประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าแผนกวิชา 3 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องระบบงาน
ประกัน
6. จัดแฟ้มการเก็บข้อมูลงานประกันของงานและแผนกวิชา จํานวน 49 แฟ้ม
7. จัดการพัฒนารูปแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลงานประกันตามตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจนเกิดความสะดวกใน
การตอบข้อมูล ทั้ง 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามผู้เกี่ยวข้องข้อมูลจากงานและแผนกวิชา
8. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลจากงานและแผนกวิชาโดยให้ทําคําสั่งวิทยาลัยให้มีเจ้าหน้าที่
ช่วยงานประกันของแผนกวิชาเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบหัวหน้าแผนก
9. ดําเนินการให้มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีผู้ประเมินจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินภายนอก
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้มีระดับคุณภาพในระบบการประคุณภาพภายใน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น 1-5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
มาตรฐานวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยเสนอให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา และได้ ล งมติ ใ นที่ ป ระชุ ม เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในต่อไป
ความพยายาม
งานประกันคุณภาพฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานวิทยาลัยของสถานศึกษา
2. จัดประชุมเพื่อเสนอให้ความเห็นชอบในมาตรฐานวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3. จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยมี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ 3 ชุด คือ
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3) คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
5. จัดทํารายงานประเมินผลคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการของหน่วยงานต้นสังกัดรายงานให้สาธารณชนรับทราบ
เช่น ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้มีระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ (1)-(5)

99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ความตระหนัก
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้
ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ความพยายาม
วิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ประด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2555
ประเด็นการพิจารณา
จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ผลการตัดสิน 33 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.9 (ยกเว้น 1.5 และ 1.6)
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1-6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.2
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้มีระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 จํานวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก มีจํานวน 23 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ปฏิบัติ (1) - (5)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
ปฏิบัติ (1) - (5)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน จํานวนตัวบ่งชี้ทมี่ ีผลการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และ
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงหรือต้อง
จํานวน 23 ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี 24-29 ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12-17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12
ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 (คะแนนเฉลี่ย 4.33)

ผลการประเมิน

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1 และ 2
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 3

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี
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มาตรฐานที่ 8

ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีส่งเสริมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการ
จัดทําแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจําปี
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดทําแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการมีการส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมีการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวีชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อทําให้ผลการอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
ที่ดี และเป็นที่ต้องการของตลาด และชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายเป็นที่สนใจของ
ชุมชน และมีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครับทั้ง 5 ข้อ มีการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

ความตระหนัก
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม่ หรือ
ปรับปรุงวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้องการโดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และความ
ต้องการของชุมชน
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ความพยายาม
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งมีการสํารวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการในทุกรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนาด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรและมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาที่ดีต่อคุณภาพด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดี คือ ปฏิบัติ (1)-(4)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรายวิชา

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการดําเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนในทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จึงจัด
ครูผู้สอนให้เพียงพอ ต่อจํานวนผู้เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในแต่ละสาขาวิชา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้จัดอบรมโครงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนของวิทยาลัยฯ ทุกสาขาวิชา และ
กําหนดให้ครูผู้สอนนําแผนการสอนไปใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงการให้ครูผู้สอนได้ส่งแผนการสอนตามที่
สถานศึกษากําหนดไว้ทุกภาคเรียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา รวมทั้งได้แต่งตั้งมอบหมายรายวิชาที่จัดฝึกอบรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคน แยกแต่ละรายวิชา แต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.66 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติ
(1) และมีผล (5)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4

ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้
ครูทําบันทึกหลังการสอน นําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน ไปจัดทําวิจัยและการนําผล จากการวิจัยไปแก้ไข ปรับปรุง
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนของครูดังนี้
1. ทําแผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นล่วงหน้า และขออนุมัติให้เสร็จก่อนดําเนินการ เพื่อจะได้
เตรียมพร้อมในเรื่องของการสอน การจัดหาสื่อประกอบการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมในวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
2. ให้ครูได้ใช้สื่อที่ทันสมัย หลากหลาย
3. สอนตรงตามประเด็นของเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน ตามโครงสร้างของหลักสูตร
4. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ใช้การประเมินตามสภาพจริง และมีความยุติธรรม
5. จัดบรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้เรียน ไม่ดุผู้เรียนอย่างไร้เหตุผล และให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อผู้เรียน
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
6. มีการประเมินผลการสอน โดยการนิเทศ เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเอง
ตารางแสดงระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลการดําเนินการ
ข้อที่
ประเด็นการพิจารณา
ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิช าด้ว ยเทคนิ ค วิ ธีก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชา ชีพระยะสั้นใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
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ข้อที่

ประเด็นการพิจารณา

3.

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชา ชีพระยะสั้นมีการ
กําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้า
รับการอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม
สถานศึกษาให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการการวัด
และประเมิน ผลที่ ห ลากหลายและเหมาะสมทุ ก รายวิชาที่ จัด การ
ฝึกอบรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชา ชีพระยะสั้นนําผล
จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาจัดการฝึกอบรม

4.

5.

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ






ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

ความตระหนัก
แผนกวิชาการบัญชีมีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ความพยายาม
แผนกวิชาการบัญชีมีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1 แผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

2 ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม

3 หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

4 ข้อมูลสถานประกอบการ ที่มสี ่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

5 รายการทรัพยากรอื่น ๆเช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

6 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเท่ากับ 5
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รบั การพัฒนา

ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ดําเนินการพัฒนาครูผู้สอน โดยการจัดทําแผนการพัฒนาครูของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยมุ่งเน้นการอบรมวิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสถานประกอบการจัด
ฝึกอบรมด้านความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งเชิญสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูผู้สอน จัดการอบรม
การวัดประเมินผลผู้เรียน
ความพยายาม
1. จัดการฝึกอบรมการทําแผนการเรียนรู้
2. การปรับแผนการเรียนรู้
3. การนิเทศ ฝึกอบรมตามโครงการ
4. อบรมการประเมินผลแนวใหม่โดยไม่ใช้ข้อสอบ
ผลสัมฤทธิ์
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วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ดําเนินการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านการเรียนการ
สอน ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชาทั้งหมดในสถานศึกษา จําแนกตาม
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ความตระหนัก
สถานศึกษา มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากวิทยาลัยฯ สําหรับจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสาขาวิชาตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ความพยายาม
สถานศึกษาได้วางแผนการใช้จ่ายภายใน ตามที่ได้รับจัดสรรให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งงานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน และงานการบัญชี ได้จัดทําหลักฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์สําหรับจัดการฝึกอบรม และค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมสอน
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ร้อยละ
1. สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการด้าน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน

รวมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปีของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของ
งบดําเนินการ ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 30 – 34.99 ของ
งบดําเนินการ ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอก สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35–39.99 ของงบดําเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
42.32
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไปของงบดําเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเท่ากับ 5
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มี การจัดทําโครงการจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรที่ มุ่งเน้นสมรรถนะ โดยกําหนดครูผู้ส อนให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหา พัฒนา และรักษา
คุณภาพให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินจัดเก็บข้อมูลจากผู้เรียน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกรายวิชา โดย
จัดเก็บข้อมูลในงานหลั กสู ตรการเรียนการสอนโดยการจําแนกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจํ านวนผู้ เข้ ารับการ
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน และผู้สําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไปคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.84 ในภาครวมของสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9

ร้อยละของสําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการจัดทําโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะ โดยกําหนดครูผู้สอนให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหา พัฒนา และรักษา
คุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครูผู้สินหลักสูตรระยะสั้นจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผูเ้ รียนและผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ทุกรายวิชาโดยผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแรกเข้า จําแนกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบแรกเข้าที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.63 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.10

ระดับความพึงพอใจของผูส้ าํ เร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนําความรูค้ วามสามารถ
ไปใช้ประโยชน์

ความตระหนัก
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้สําเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนําความรู้ ความสามารถที่
ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เป็นต้น
ความพยายาม
สถานศึกษา ดําเนินการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1.5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจของผู้สําเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนําความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก คือ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
เรียนรายวิชา
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)
และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
4. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ปฏิบัติ (1) - (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) - (4)

ดี

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

1. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

6. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนา

- ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ดี ร้อยละ 70-79.99
- พอใช้ ร้อยละ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ํากว่าร้อยละ 50
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)

7. ระดับคุณภาในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 100

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

ร้อยละ 88.84

ดีมาก

ร้อยละ 95.63

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

8. ร้อยละของผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป

- ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ดี ร้อยละ 70-79.99
- พอใช้ ร้อยละ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ํากว่าร้อยละ 50
9. ร้อยละของสําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร - ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เทียบกับแรกเข้า
- ดี ร้อยละ 70-79.99
- พอใช้ ร้อยละ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ํากว่าร้อยละ 50
10. ระดับความพึงพอใจของผู้สําเร็จการฝึกอบรม - ดีมาก ปฏิบัติ (1)
ที่มีต่อการนําความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)

- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8 (คะแนนเฉลี่ย 4.90)

ดี
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
-
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 และ 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2 และ 6.3
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 และ 7.2
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 และ 8.10
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.7

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม
สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดสื่อการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และมีคุณภาพ ตรงตามสาขาวิชา
3. สร้างและผลิตงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ฯ
4. เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
5. ความปลอดภัยของผู้เรียน
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4.2.2 การส่งเสริมและสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
1. จัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และคนเก่ง
3. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4.3 การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
1. พัฒนาและอบรมผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นําเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
4. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการเรียนรู้
4.4.4 การสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
1. สรรหาบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกในการสนับสนุนจัดการศึกษา
3. จัดโครงการ/แผนงาน ตามนโยบายรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. อบรมและฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
4.4.5 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. จัดแผนพัฒนาและบํารุงรักษาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
2. จัดระบบ 5 ส อย่างมีคุณภาพในทุกกลุ่มงาน
3. ปรับปรุง บํารุงรักษา สื่อ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งาน
4.4.6 การเพิม่ ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงาน ระหว่างสถานศึกษากับองค์กร ชุมชนท้องถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้เกิดความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการในทุกระดับ

114

ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ภาคผนวก ก คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย ฯลฯ

