คํานํา
ตามความในมาตรา 48 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการในเรื่องของมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น ซึ่งถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะตองดําเนินการตามนโยบายอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานคุณภาพประจําป เสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนนําเสนอขอรับการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
รายงานการประกันคุณภาพประจําป ฉบับนี้ เปนผลจากการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
นํามาเขียนเปนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self – Assessment Report) ซึ่ง จะใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ใชเผยแพรผลการดําเนินงาน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ตอไป
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
พฤษภาคม 2555

(ก)

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตอนที่ 2 บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ตอนที่ 3 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตอนที่ 4 การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษา
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
4.4 ระบบโครงสรางการบริหาร
4.5 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 5 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรู และเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 6 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน
6.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หนา
ก
ข
ค
1
22
22
23
30
30
33
33
34
37
39
40
43
43
50
66
144
153
158
164
168
168
171
171
171
171

6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมและงานวิจัย
6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
6.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับวิทยาลัยสารพัดชาง
(ข)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร เปนวิทยาลัย สังกัด สถาบันการ
อาชีว ศึก ษาภาคเหนือ 2 สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร ทําการเป ดสอนหลั ก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ
อื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ใหกับนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางดาน
ตลาดแรงงานและทองถิ่น
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมูที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกลกับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
54130
เนื้อที่
10 ไร
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพท (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
  Web Site

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญาของวิทยาลัย
วิสัยทัศนดี ฝมือเดน เนนคุณธรรม นําพัฒนา ใชปญญาใหเกิดคุณ

วิสัยทัศน (VISION)
จัดการศึกษาดานวิชาชีพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม ผูเรียนสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ

“เปนสถานที่ฝกอบรมดานวิชาชีพ ใหกบั ชุมชนทองถิ่น”

อัตลักษณ

“ผูเรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
- รวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
- บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ค)
1. เปาหมาย
1. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหความสําคัญการฝกปฏิบัติ เพื่อสรางคนใหมีความชํานาญดานวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียนนักศึกษา ผูที่ทํางาน ผูพิการและผูดอยโอกาสไดเพิ่มคุณวุฒิ
ความรูและทักษะ
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ สูสากล
- ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
- ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียนใหมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให
โทษ และสิ่งมอมเมา
- ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ และคุณลักษะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป และกีฬา
- ฝกอบรม/พัฒนาให ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามหลักสูตร
- ฝกอบรม/พัฒนา ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
- พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู
2. ดานบริหารและการจัดการ
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประสานความรวมมือกับองคกรชุมชน สังคม และทองถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารอยางมีระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาการศึกษา
2.3 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
3. ดานทรัพยากร

3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการฝกทักษะประกอบการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.3 ครู และบุคลากรมีคุณวุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
4. ดานสิ่งแวดลอม
4.1 ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ

(ง)

5. ดานกํากับตรวจสอบและรายงาน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การประเมินผล และการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
5.3 พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
5.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันวิทยาลัยสารพัดชางแพร เปดสอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเทา เปดสอน
ดังนี้
 สาขาวิชาเครื่องกล

3 สาขาวิชา

- สาขางานยานยนต
 สาขาวิชาไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
- สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
 สาขาพาณิชยกรรม
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเทียบใน 5 สาขา
งาน คือ
 สาขางานยานยนต
 สาขางานไฟฟากําลัง
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
 สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก
 สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับบุคคลทั่วไป
.........สาขาวิชาคหกรรม........
- ขนมไทย
- การจัดดอกไมสด
- ชุดติดกัน เสื้อผาชายสมัยนิยม 1
- การปกตัวอักษรและปกปะ
- การตัดผมชาย

(จ)
-

การซอยผม-ดัดผม
การทําเล็บ
การสระผม-เซ็ทผม
การนวดหนา-แตงหนา
การเกลาผม-ถักเปย
การเปลี่ยนสีผม

.........สาขาวิชาเครื่องกล........
- การขับรถยนต

- ชางซอมจักรยานยนต
- ชางซอมเครื่องยนตแกสโซลีนเล็ก
.........สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส........
สาขางานไฟฟา
- ชางซอมพัดลมไฟฟา
- ชางติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร
- ชางซอมตูเย็น
- ชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
- ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
- ชางพันหมอแปลงและเครื่องชารจแบตเตอรี่
- ชางเครื่องปรับอากาศรถยนต
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
- ชางซอมเครื่องเลนคอมแพคดิสก
- ชางประกอบเครื่องขยายเสียง
- ชางซอมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
.........สาขาวิชาพณิชยการ........
- พิมพดีดไทยดวยเครื่องคอมพิวเตอร
- ชางซอมคอมพิวเตอร
- การใชงานคอมพิวเตอร
.........สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนตนกลุมวิชาการงานอาชีพ
- การใชงานอินเตอรเน็ต
- คอมพิวเตอรและการใชงาน
- การใชงานโปรแกรม MS-Windows

(ฉ)
3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
1) ควรพัฒนาระบบกลไกของการประกันคุณภาพให - สถานศึก ษาไดจัดทําแผนผัง ระบบกลไกของการ
สมบูรณครบทุกขั้นตอนและมีแผนผังแสดงไวใหเห็นได ประกั น คุ ณ ภาพแสดงไว ใ นห อ งสํ า นั ก งานประกั น
ชัดเจน
คุณภาพภายใน และไดแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษา
รับผิดชอบแตละมาตรฐาน แตละตัวบงชี้ อยางชัดเจน
2) สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพภายในควรจั ด ให อ ยู - สถานศึกษา ไดจัดหองสํานักงานประกันคุณภาพฯ
ดานหนาของอาคารและจัดหาวัสดุอุปกรณ
ในบริเวณชั้น 2 อาคารอํานวยการ
3) การบูร ณาการควรดําเนินงานของสถานศึกษาให - สถานศึกษา มอบหมายงานใหเหมาะสมกับหนาที่
สอดคลองกับตัวบงชี้ ในแตละมาตรฐาน เพื่อจะไดไม ที่ ต ามมาตรฐาน ตามตั ว บ ง ชี้ ใ นคํ า สั่ ง เพื่ อ ให ก าร
เปนการเพิ่ม ภาระงานใหส ถานศึก ษา และควรมอบ ดําเนินงานแตละมาตรฐานมีความชัดเจน และรวดเร็ว
งานให เ หมาะสมกั บ หั ว หน า งานฝ า ยต า ง ๆ เช น
หัวหนางานทะเบียน นาจะรับผิดชอบในมาตรฐานตัว
บงชี้ 3.1 เปนตน
4) ควรเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณะชนอาจทํา - เผยแพรผ ลงานการประเมิน สถานศึก ษาทั้ง การ
ได โ ดยนํ า ผลสรุ ป แจ ง ในวารสารประจํ า ป ข อง ประเมินภายใน และการประเมินจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ เพื่อแจกใหผูปกครองชุมชนและหนวยงาน ภายนอก (สมศ.) ตอสาธารณชน เช น การประชุ ม
อื่น ๆ ทราบ
ผู ป กครอง การจั ด นิ ท รรศการ และเว็ บ ไซค ข อง
วิทยาลัย
5) ควรชี้แจงใหครูเขาใจเรื่องราวผลงานที่ปฏิบัติที่ดี - ผูบริหารไดประชุมชี้แจงผลงานที่ปฏิบัติที่ดี (Good
(Good Practice) เพื่อครูจะตระหนักและพยายาม Practice) ใหครูทุกคนทราบ เลือกผลงานอยางเชน ป
ดําเนินการเพื่อเลือกหาผลงานที่ดี
2551 ใหกับ กลุม แมบาน ตําบลดอนมูล และกลุ ม
ผูสูงอายุ ตําบลพระหลวง
6) สถานศึ ก ษาควรส ง ครู ไ ปอบรม พั ฒ นา เรื่ อ ง - จัดทําโครงการอบรมบุคลากร เรื่องงานวิจัยในชั้น
งานวิจัย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ เรียนขึ้นในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2551 โดยมี
สรางเครื่องมือประเมิน ประสิทธิผลในการฝกอบรมให บุคลากรเขารวมทั้งหมด 53 คน คิดเปนรอยละ 100
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม
7) สถานศึกษาสํารวจความพึงพอใจของนายจางหรือ - ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนการ
ประกอบการหรือชุมชน ที่มีผูสําเร็จการฝก อบรมไป สอนแบบฐานสมรรถนะ ให กั บ ครู ทุ ก คนและในป
ทํางาน ควรสํารวจใหครอบคลุมทุกอาชีพของประเภท การศึกษา 2551 วิทยาลัย กําหนดใหครูทุกคนเขียน
วิชาตาง ๆ
แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
8) การเขียนแผนการสอนที่เนนสมรรถนะ จะเนนใบ - วิ ท ยาลั ย ฯ ได จั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาดู ง านของ
งานใหกับนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง
นักเรียนทุกสาขางาน จัดทําโครงการเชิญวิทยากรมา
ใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต สาขางานยาน
ยนต การเชิญผูทรงคุณวุฒิ (พระครูอุดม พัฒนานุยุต
เจาอาวาสวัดรองแหยง ) มาใหความรูเกี่ยวกับวิธีธรรม
วิถีไทย ใหนักเรียนชั้น ปวช. ทุกสาขางาน

(ช)
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
9) ควรจะมีการนิเทศการสอนของครูผูสอนเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยครูนิเทศจากครูหัวหนา
แผนก เพื่อนครูดวยกัน เพื่อชวยเหลือครูใหมที่ยังไมมี
ประสบการณในการสอน

10) ควรจะมีการประเมินความพึงพอใจในการใช
หองปฏิบัติการทุกหอง เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- จัดทําโครงการเชิญวิทยากรมาใหความรูแกนักเรียน
ในสาขางานยานยนต ตามโครงการอบรมเทคโนโลยี
ยานยนต จํานวน 4 ชั่วโมง มีนักเรียนสาขางานยาน
ยนตระดับชั้น ปวช. 1 – 3 เขารวมโครงการทั้งหมด
90 คน ณ หองโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย
สารพัดชางแพร
- วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจใน
การใชหองปฏิบัติการทุกหอง

11) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู
ตามสาขาที่เปดสอน เชน แผนกบัญชี เชิญผูตรวจ
บัญชี สรรพกร ที่ทําบัญชีภาษีอากร แผนก
คอมพิวเตอร เชิญวิทยากรมาใหความรูดาน
Internet ดานกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อื่น ๆ
12) ศูนยวิทยบริการ หองไอที เมื่อบริการชุมชน
จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดวย

- ดําเนินการใหแตละสาขาวิชาทําโครงการซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุด ใหใชงานได และดําเนินการจัดหา
ครุภัณฑที่ทันสมัยมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

13) นําผลการดําเนินกิจกรรม โครงการ บริการทาง
วิชาการทางวิชาชีพและจากภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
จากประสบการณในการใหบริการนําไปวางแผนเพื่อ
พัฒนาในหลักสูตรสมรรถนะและนําผลไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
14) จัดทําแผนปฏิบัติการวิชาการทางการศึกษา โดย
จัดทําหลักสูตรเทียบโอนในระดับ ปวส. เพื่อรองรับ
ความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และ
สังคม

- ดําเนินการยายหองเสริมสวย จากเดิมจะอยู
ดานหลังอาคารยายมาอยูดานหนาอาคารอํานวยการ
ทําใหมีการจัดการสาขาหลักสูตรระยะสั้นอยางเปน
สัดสวนปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับลักษณะวิชา

- ดําเนินการจัดหาหนังสือคนควาสําหรับทุกสาขาวิชา
ที่เปดสอนโดยป 2551 ไดจัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาหนังสือ 16,000 บาท ไดหนังสือ จํานวน 898
เลม เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 48 และยังมีการขยาย
พื้นที่หองสมุดใหเหมาะสมไดสัดสวนเพิ่มระบบไฟฟา
ใหมีแสงสวางเพียงพอ และมีการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการเปนประจําทุกป

- ทําโครงการอบรมการทําวิจัยใหกับบุคลากร เพื่อให
บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา คือ โครงการ
อบรมการทําวิจัย ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2551
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100

(ซ)
4. จุดเดน - จุดที่ตองพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จุดเดน
1) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไดนําความรูไปใชประโยชนและประกอบอาชีพไดจริง

จุดดอย
1) จัดทําและเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานอยางเปนระบบตามหลักเกณฑ และขอกําหนดในตัวบงชี้
2) ควรมีระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3) ควรมีแผนงาน/โครงการ และวิธีดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P D C A
แนวทางพัฒนาและปรับปรุง
1) ศึกษารายละเอียดขอกําหนด หลักเกณฑ และวิธีดําเนินการตามตัวบงชี้และเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อยางเปนระบบตามหลักเกณฑและขอกําหนดในตัวบงชี้นั้น
2) จัดทําระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ และการแตง
กายใหเหมาะสมครอบคลุมทุกหลักสูตรรายวิชา
3) การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอผูสําเร็จการอบรมในทุกหลักสูตร ควรมีการวางแผน
จัดทําโครงการ ประเมินและจัดทํารายงานการประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทุกหลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 : หลักสูตรและการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จุดเดน
1)
2)
3)
4)

มีครุภัณฑเพียงพอ และเหมาะสมกับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และการจัดสถานที่โดยภาพรวมดีมาก
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของครุภัณฑในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จุดดอย
1) พัฒนาหลักสูตรทุกรายวิชาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) จัดทํารายงานการประเมินผลอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ และระเบียบวิธีวิจัย

3) จัดทําขอมูลการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงวัสดุที่ใชในการฝกอบรม
ครอบคลุมทุกหลักสูตรรายวิชา
4) แผนการจัดการเรียนรูควรไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
แนวทางพัฒนาและปรับปรุง
1) ประเมินความตองการของผูจบหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และนําผลที่ไดไปพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) จัดทําแบบขออนุมัติใชแผนการจัดการเรียนรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูทุกหลักสูตรรายวิชา
3) จัดทําทะเบียนการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงวัสดุที่ใชในการฝกอบรมให
ครอบคลุมทุกหลักสูตรรายวิชา
4) มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของครุภัณฑในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

(ฌ)
มาตรฐานที่ 3 : การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จุดเดน
1) มีการจัดการเรียนรูหลากหลาย
2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่ดี
3) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และอาคารสถานที่เหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
จุดดอย
1) ลดจํานวนผูเรียนออกกลางคัน
2) เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน
3) ประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่ใช

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
1) จัดทําแผนงาน โครงการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 : การเทียบโอนความรู และเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ

จุดเดน
1) การเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ มีขั้นตอนชัดเจนไดมาตรฐาน
2) มีการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและผูรับโอน
จุดดอย

-

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
1) การจัดทําหลักฐานเอกสารการดําเนินงานควรใหครบขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ P D C A และควรไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษาตามสายงาน
มาตรฐานที่ 5 : การบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
จุดเดน
- สรุปผลการดําเนินงาน การบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพอยางเปนรูปธรรมชัดเจนครอบคลุมพื้นที่และ
กลุมเปาหมายในเขตบริการ
จุดดอย

-

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
- วิทยาลัย ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณดานการประชาสัมพันธ และโครงการตาง ๆ

ใหมากกวานี้

(ญ)
มาตรฐานที่ 6 : การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
1) ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา
2) มีการบริหารจัดการโดยใชแผนพัฒนาการศึกษา แบบมีสวนรวม
3) การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษามีการจัดระบบไดดี
จุดดอย

-

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
1) ควรมีเอกสารหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
สถานประกอบการ และการประชุมประจําเดือน
มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
จุดเดน
1) บุคลากรของสถานศึกษามีความตระหนัก ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

จุดดอย
1) ควรจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
1) ควรนําระบบประกันคุณภาพภายในลงสูสาขาวิชา
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
วิทยาลัย ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งพอ
สรุปภาพรวมไดดังนี้
จุดเดนของสถานศึกษา
1. เปนแหลงเรียนรู คูอาชีพ สนับสนุนดานการฝกอบรมอาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน
2. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใชกลไกในการประกันคุณภาพใหครบถวนสมบูรณ และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยใชการพัฒนาและบริหารหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เนนการฝกทักษะ
วิชาชีพ ผานการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
4. สถานศึกษาใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน มี
ผลงานไดรับการยอมรับ
5. เปนสถานศึกษาตนแบบในการผลิตกําลังคนทางวิชาชีพสนับสนุนดานการฝกอบรมอาชีพ
6. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี
และเปนปจจุบัน
7. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบริหาร มีแผนปฏิบัติราชการที่บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการบริหารสถานศึกษา

(ฎ)
จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา
1. พัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ในการบริหารจัด
การศึกษาวิชาชีพใหมากขึ้น (ระบบไตรภาคี)
2. เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส โดยเนนการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณใหมี
ความหลากหลายสาขาอาชีพ
3. เนนการเรียนการสอนภาษาที่สองใหนักศึกษาทุกคนสามารถ พูด ฟง อาน เขียนไดในระดับดี
4. พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในใหสามารถใชผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพงานดาน
ตางๆ ของสถานศึกษาใหครอบคลุมทุกดาน
6. พัฒนา/สงเสริม และติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

7. ควรจัดใหมีการดําเนินการศึกษาและวิจัย ( R&D ) งานบริหารจัดการสถานศึกษาดานตางๆ ตลอดจนงานวิจัยและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
8. ควรเสนอขอรับการสนับสนุน การจัดสรรอัตรากําลังครู และเจาหนาที่ จากหนวยงานตนสังกัดมาเพิ่มเติมเพื่อ
สถานศึกษาจะไดใชงบประมาณอยางเต็มที่ในการพัฒนาผูเรียน โดยไมตองใชงบประมาณสวนใหญในการจางครูและ
เจาหนาที่ ลดปญหาการขาดแคลน
9. ควรจัดระบบพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน ที่เนนเครือขายความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน และ สถานศึกษาใหมาก
ขึ้น
10. เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สนองความตองการของชุมชน และตลาดแรงงาน เพื่อสราง โอกาสทางการ
ศึกษาดานวิชาชีพใหกวางขวางสนับสนุนอาชีพดานการทองเที่ยว
11. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
12. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และสรางเสริมประสบการณการเปนผูประกอบการ
13. พัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ โดยการบริหารจัดการความรูใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
14. พัฒนา/สงเสริมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ดานการฝกอบรมและศึกษาตอในสายตรงกับวิชาชีพที่สอน

(ฏ)

ตอนที่ 2
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สรุปไดดังนี้

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช.
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา
อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา
อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวน
จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/
ผูสําเร็จ
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ
การศึกษา ไดงานทํา ประกอบ ศึกษาตอ รวม
รอยละ
สาขาที่ อาชีพ
สาขาที่ ทั้งหมด
เกี่ยวของ อิสระ เกี่ยวของ
36
37
14

-

4
5
1

23
21
8

27
26
9

75.00
70.27
64.29

14
10
111

-

2
3
15

4
9
65

6
12
80

42.86
92.31
72.73

9
-

-

-

9
-

9
-

100
-

9
120

-

15

9
74

9
89

100
100

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ/หรือศึกษาตอและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

วิธคี ํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได เทากับ 74.17

89 x 100 = 74.17
120

X 100

1
2
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ ปวช .3
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวช .3
ระดับ ปวส .2
สาขาวิชา เทคนิคยานยนต
สาขาวิชา ติดตั้งไฟฟา
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกสอุตฯ
สาขาวิชา การพัฒนาเว็ปเพจ
สาขาวิชา การบัญชี
รวมระดับ ปวส .2
รวมทั้งหมด

จํานวน
ทั้งหมด

จํานวน
จํานวนผูเรียนที่สอบผาน
ผูสําเร็จการศึกษา การทดสอบเชิงวิชาการฯ

รอยละ

95
55
21
37
8
216

46
29
9
19
3
106

46
29
9
19
3
106

100
100
100
100
100
100

22
24
16
11
7
80
296

21
20
15
8
5
69
175

21
20
15
8
5
69
175

100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ อางอิงเอกสารจากตัวบงชี้ที่ 12
สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการ
ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ
175 x 100
175
คะแนนที่ได เทากับ 100

X 100

3
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช .3
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวช .3
ระดับ ปวส .2
สาขาวิชา เทคนิคยานยนต
สาขาวิชา ติดตั้งไฟฟา
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกสอุตฯ
สาขาวิชา การพัฒนาเว็ปเพจ
สาขาวิชา การบัญชี
รวมระดับ ปวส .2
รวมทั้งหมด

จํานวน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนผูเรียนที่สอบ
ผานเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพฯ

รอยละ

95
55
21
37
8
216

27
22
8
15
2
74

27
21
6
15
69

100
95.45
75.00
100
93.25

22
24
16
11
73
289

20
17
14
8

20
17
14
8
59
128

100
100
100
100
100
96.24

59
133

หมายเหตุ อางอิงเอกสารจากตัวบงชี้ที่ 19, 20
สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ 128 x 100 = 96.24
133
คะแนนที่ได เทากับ 96.24

4
ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน
หลักสูตร/สาขาวิชา
จํานวน จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ
ผูเรียน
รางวัล/
ทั้งหมด
ระดับคุณภาพผลงาน
x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม
ระดับ ปวช .
สาขาวิชา ยานยนต
201
3.5
1.8
5.30
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
110
1
.70
1.70
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
44
1.5
.90
2.40
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
76
3.5
3.50
สาขาวิชา บัญชี
18
.90
.90
สาขาวิชา เทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชา สามัญสัมพันธ
รวมระดับ ปวช.
449
9.5
.70
3.6
13.80
ระดับ ปวส .
สาขาวิชา เทคนิคยานยนต
38
3
3
สาขาวิชา ติดตั้งไฟฟา
37
2.5
1.8
4.3
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกสอุตฯ
24
1.5
1.5
สาขาวิชา การพัฒนาเว็ปเพจ
11
1
1
สาขาวิชา การบัญชี
7
รวมระดับ ปวส.
117
8
.70
1.8
9.8
รวมทั้งหมด
566
17.50
.70
5.4
23.60
ผลคูณของจํานวนผลงานกับ

ระดับคุณภาพผลงาน

11.45

.70

4.86

-

17.01

หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค
1.00 ระดับชาติขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
จํานวนผูเรียนทั้งหมด

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ 17.01 x 100
566

X 100
คะแนนที่ได เทากับ 3.00

5
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน
แผนกวิชา

สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
สาขาวิชา เทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
รวมทั้งหมด
ผลคูณของจํานวนผลงานกับ

จํานวน (คน)

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน
ประจํา จางสอน> รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม
9 เดือน
8
8
16
41
5
5
10
5
3
3
6
3
5
5
10
5
5
5
10
5
4
4
4
2
5
5
10
5
35
35 66
33

ระดับคุณภาพผลงาน

33

-

-

-

33

หมายเหตุ 1) ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น 0.90
ระดับภาค 1.00 ระดับชาติขึ้นไป
2) ครูประจํา= ขาราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
จํานวนครูประจําทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ
33 x 100 = 94.29
35
คะแนนที่ได เทากับ 94.29

6
ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน

สาขาวิชา

ระดับ ปวช .
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส

ประเด็นการพิจารณาที่
ดําเนินการผานเกณฑ
1 2 3 4 5

รวมประเด็น
การพิจารณา
ที่
ผานเกณฑ

สรุป
ผาน/
ไมผาน

    
    
    

5
5
5





สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวช .
ระดับ ปวส .
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวส .
รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ

    
    
5 5 5 5 5

5
5
25










5
10

5
5
5
5
5
25
50













5
10






5
10






5
10






5
10

สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานทีเ่ ปดสอนทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ
10 X 100 = 100
10
คะแนนที่ได เทากับ 5

7
ตัวบงชี้ที่ 7 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

สาขาวิชา

ประเด็นการ
พิจารณาที่

รวมประเด็น
การพิจารณา

สรุป
ผาน/

ดําเนินการผาน
เกณฑ
1
2
3
ระดับ ปวช .
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวช .
ระดับ ปวส .
สาขาวิชา ยานยนต
สาขาวิชา ไฟฟากําลัง
สาขาวิชา อิเลคทรอนิกส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร
สาขาวิชา บัญชี
รวมระดับ ปวส .2
รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ

ที่
ผานเกณฑ

ไมผาน






5






5






5

3
3
3
3
3
15












5
10






5
10






5
10

3
3
3
3
3
15
30







สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

วิธีคํานวณ แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ
10 X 100 = 100
10
คะแนนที่ได เทากับ 5

X 100

8
ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมี
การกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/
แผนประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการ
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง
รวมคะแนนที่ได
รวมคะแนน เทากับ 10

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
มี ไมมี
ใช
ไมใช



การปฏิบัติ















5

5

9
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของผูบริหาร
ในการ สรางความรวมมือกับองคกรทองถิ่นตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
กรอบวิสัยทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมินมา
กําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความ
เปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น
2. มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้ง
องคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน
3. มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน
ตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน จาง
ครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนนั้นๆ มาชวยสอน เปนตน
4. มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ
อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
5. มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และเปน
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง
รวมคะแนนที่ได
รวมคะแนน เทากับ 10
วิธีคํานวณ (ตช.8.1 + ตช.8.2)/4

= 10 + 10/4 = 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

คะแนนที่ได เทากับ 5

10
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เปนตน
2.ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบและการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก
3.มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน และ
ผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการใช
งานไดจริง
4.มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช
แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS หรือไม) จน
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
.5มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5

11
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย รอยละ 75
ตอป อยางตอเนื่อง
2.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป
อยางตอเนื่อง
3.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับ
สถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอยรอย
ละ 5ตอป อยางตอเนื่อง

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช













4.สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/
วิชาชีพระดับชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ
5 ตอป อยางตอเนื่อง
5.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75ตอป อยาง
ตอเนื่อง
รวมคะแนน









5

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

12
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง



ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช



ตอเนื่อง
2.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมี
สวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดาน
ทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง
3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่ง
เสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการ
ปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง









13

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน
มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดาน

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช

สังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้ง
มีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/
ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและ
มีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
5ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมี
สวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง
รวมคะแนน









5

5

รวมคะแนนทัง้ สิ้น/2 เทากับ 5

14

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอยางสมํ่า
เสมอ
2. มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและ
บุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน
เปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร ให
สาธารณชนรับทราบ
3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดย
ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ 75
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงชี้พรอมทั้งรายงานให
สาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
5.ผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไม
นอยกวารอยละ 80และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและ
สรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา
หนวยงานหรือองคกรอื่น
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

15
ตัวบงชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
3. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
4. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5

16
ตัวบงชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอย
ละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน ทองถิ่นขึ้นไป
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น.
รวมคะแนนที่ได
รวมคะแนน เทากับ 10

มี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ไมมี
ใช
ไมใช


















5


5

การปฏิบัติ

17
ตัวบงชี้ที่ 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1.ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมาย
และกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอย
ละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4.ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ
ชุมชน ทองถิ่นขึ้นไป
5.สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น

มี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ไมมี
ใช
ไมใช





















การปฏิบัติ

รวมคะแนนที่ได

5

5

รวมคะแนน เทากับ 10
วิธีคํานวณ (ตช.14.1 + ตช.14.2)/4 = 10 + 10 = 20/4 = 5

คะแนนที่ได เทากับ 5

18
ตัวบงชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช













4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน






5


5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

19
ตัวบงชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน


















5


5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

20

ตัวบงชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5

กรณีเลือกกรณีที่ 3
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงสวยงาม
อยางมีคุณคาทางสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้ง
องคกร และมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5
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ตัวบงชี้ที่ 18 การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5

ตอนที่ 3
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางแพร จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร เปนวิทยาลัย สังกัด สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทําการเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ
อื่นๆ รวมทั้ง การสอนวิชาชีพแกนมัธยม ใหกับนักเรียนในระดับ มัธยมศึก ษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางดาน
ตลาดแรงงานและทองถิ่น
3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมูที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกลกับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร 54130 บนเนื้อที่ 10 ไร
3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอเมืองแพร ประมาณ 3 กิโลเมตร อยูใกลทางแยกถนน
เลี่ยงเมือง สภาพโดยทั่วไปพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยเปนพื้นที่นา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ
รับจางทั่วไป
3.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 16,901,737.87.- บาท (รายละเอียดในตารางที่ 1)
3.1.5 เอกลักษณ

“เปนสถานที่ฝกอบรมดานวิชาชีพ ใหกับชุมชนทองถิ่น”

3.1.6 อัตลักษณ

“ผูเรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

22
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ตารางที่ 1 งบดําเนินการ งบประมาณประจําปการศึกษา 2554
รายการ
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา)
2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 คา หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
5.2 โครงการทําดีมีอาชีพ
5.3 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
5.4 โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 โครงการหารายไดระหวางเรียน
5.6 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
5.7 ..........
ฯลฯ

จํานวนเงิน (บาท)
4,369,307.87
6,465,400.00
235,000.00
3,098,250.00
1,728,780.00
855,000.00
60,000.00
90,000.00
-

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

16,901,737.87

3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางแพร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.
2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
3.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ดังแสดงในตารางที่ 2 ถึง
ตารางที่ 5
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ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ตารางที่ 2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
รวม
ปกติ + ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง ทั้งหมด
86
22
0
0
86
22
108
73
14
0
0
73
14
87
117
24
0
0
117
24
141
276
60
0
0
276
60
336
76
12
0
6
76
18
94
10
0
0
0
10
0
10
86
12
0
6
86
18
104
362
72
0
6
362
78
440

ตารางที่ 3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ
(รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
หลักสูตร/ประเภทวิชา

รายวิชา

แผนก

ผูเขารับ

ผูสําเร็จ

การอบรม การศึกษา
หลักสูตร ระยะสั้น.

ชางเชื่อมไฟฟาเบื้องตน

เทคนิคพื้นฐาน

99

96

กระโปรงเบื้องตน

ตัดเย็บเสื้อผา

20

20

งานซอมคอมพิวเตอรเบื้องตน

คอมพิวเตอร

22

22

เครื่องหอมสมุนไพร

ศิลปประดิษฐ

56

56

คอมพิวเตอรเบื้อตนและ
โปรแกรมประมวลผลคํา

คอมพิวเตอร

25

25

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ

47

47

ชางซอมเครื่องยนตเล็ก

ยานยนต

41

41

เทคนิคการตัดผมชาย 1

ตัดผมชาย

85

ขับรถยนต

ยานยนต

85
4

คอมพิวเตอร

27

27

อาหารและโภชนาการ

46

46

ศิลปประดิษฐ

104

104

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานกราฟฟก
อาหารไทย
ประดิษฐของชํารวย

4

25
หลักสูตร/ประเภทวิชา
หลักสูตรระยะสั้น.

รายวิชา
ชางเชื่อมไฟฟางานแผน

แผนก

ผูเขารับ ผูสําเร็จ
การอบรม การศึกษา

เทคนิคพื้นฐาน

20

20

-

109

109

อาหาร-ขนม

101

94

ไฟฟา

22

22

การสระผม – เซ็ทผม

เสริมสวย

28

28

การซอยผม – ดัดผม

เสริมสวย

37

28

ขนมอบ 2

อาหาร-ขนม

10

7

เสื้อสมัยนิยม 2

ตัดเย็บเสื้อผา

8

4

การเพาะเห็ดนางรม
ขนมไทย
การติดตั้งไฟฟาในอาคารและ
โรงงาน

ชางประกอบผลิตภัณฑ
อลูมิเนียม

เทคนิคพื้นฐาน

60

60

ชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน

ไฟฟา

22

22

ชางเดินสายไฟฟา

ไฟฟา

18

18

ตัดผมชาย

23

20

คอมพิวเตอร

28

28

เสริมสวย

24

24

ตัดเย็บเสื้อผา

19

19

ไฟฟา

21

21

เสริมสวย

26

23

เทคนิคการตัดผมชาย 2
คอมฯ เบื้องตนและโปรแกรม
ประมวลผลคํา
เทคนิคการเกลาผมถักเปย
เพนทผา
ซอมเครื่องใชไฟฟา
เทคนิคการเปลี่ยนสีผม
พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร
1
เสื้อสมัยนิยม 1

คอมพิวเตอร

16

15

ตัดเย็บเสื้อผา

71

71

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 1

อิเล็กทรอนิกส

17

17

การซอยผมฟรีสไตลหญิง

เสริมสวย

10

8

-

30

30

20

20

การทําน้ํายาเคมีตางๆ
การถนอมและแปรรูปอาหาร

อาหารและ
โภชนาการ

26

หลักสูตร/ประเภทวิชา
หลักสูตรระยะสั้น.

รายวิชา

แผนก

ผูเขารับ ผูสําเร็จ
การอบรม การศึกษา

การปกลายผสมเปนชิ้นงาน

ตัดเย็บเสื้อผา

42

42

ดอกไมประดิษฐจากกระดาษ

ศิลปประดิษฐ

25

25

งานจักรยานยนต

ยานยนต

18

18

การพัฒนาเว็บเพจ

คอมพิวเตอร

20

20

การประดิษฐของที่ระลึก

ศิลปประดิษฐ

23

22

การบัญชี

15

14

ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร

ไฟฟา

20

20

ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟา

ไฟฟา

16

16

เคกและการแตงหนาเคกเพื่อ
อาชีพ

อาหาร ขนม

12

8

สูทสตรี

ตัดเย็บเสื้อผา

8

8

การขัดตัวนวดน้ํามันในธุรกิจ
สปา

เสริมสวย

15

12

เทคนิคการแตงเล็บสปามือ
และเทา

เสริมสวย

10

10

เทคนิคการแตงหนานวดหนา

เสริมสวย

11

8

ชางบริการซอม
โทรศัพทมือถือ

อิเล็กทรอนิกส

30

30

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร
เบื้องตน

คอมพิวเตอร

1

1

กระโปรงสมัยนิยม

ตัดเย็บเสื้อผา

10

9

อาหารวาง

อาหาร-ขนม

10

7

เทคนิคการเกลาผมถักเปย
สมัยนิยม

เสริมสวย

10

10

ชางซอมจักรยานยนต

ยานยนต

26

24

หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

15

15

ชางอาหารอบ

อาหาร – ขนม

57

57

บัญชีเบื้องตน 1

หลักสูตรแกนมัธยม

27
หลักสูตร/ประเภทวิชา

รายวิชา
ชางเสริมสวยเบื้องตน

แผนก
เสริมสวย

ผูเขารับ ผูสําเร็จ
การอบรม การศึกษา
22

22

ชางตัดผมชายเบื้องตน

ตัดผมชาย

24

24

ชางอาหารไทย

อาหารและ
โภชนาการ

41

41

เสริมสวย

11

11

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมฯ

คอมพิวเตอร

98

98

ตารางทํางานและการ
ประยุกตขั้นตน

คอมพิวเตอร
18

18

ชางผลิตภัณฑอลูมิเนียม

เทคนิคพื้นฐาน

27

27

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน

ไฟฟา

31

22

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร
เบื้องตน

คอมพิวเตอร

22

22

การบัญชี

28

16

คอมพิวเตอร

20

20
1,978

ชางเสริมสวย

หลักสูตรคูขนาน

บัญชีเบื้องตน 1
พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร
รวมทั้งสิ้น

2,052
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ตารางที่ 4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

5
3
1
2
1
3
1
16

2
2
1
2
1
8

- 5 5 8 3 5 - 2 1
2 3 2
2 - 5
1 4 3 1 3
4 - 5
20 28 16

-

5
2
1
1
9

6
5
2
5
5
3
4
3
33

2
2

1
1
1
1
4

ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
เชี่ยวชาญ

ครูผูชวย

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ป. ตรี
ต่ํากวา

5
8
5
3
5
5
4
4
5
44

ป. โท

ผูบริหารและรองฯ
แผนกวิชา ยานยนต
แผนกวิชา ไฟฟากําลัง
แผนกวิชา อิเลคทรอนิกส
แผนกวิชา คอมพิวเตอร
แผนกวิชา บัญชี
แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ
แผนกวิชา ระยะสั้น
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

หญิง
ป. เอก

จํานวน
(คน)

เพศ
ชาย

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ขาราชการ
พนักงานฯ
อัตราจาง

สถานภาพ

4
3
1
2
10

1
1

-
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ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
สถานภาพ

ปริญญาตรี

สูงกวา ป.ตรี

-

-

3
2
1
1
1
2
2
1
1

-

3
2
1
1
1
2
2
1
1

-

-

2
1
-

1
1
1
1
1
2
2
1
1

-

1
1
1

-

-

1
1
1

-

1
1
1

-

-

-

1
1
1

-

5
3
2
27

-

-

5
3
2
27

2
3
2
7

3
20

5
3
8

-

1
4

1
15

-

-

ปวส./
อนุปริญญา

3
2
1
1
1
2
2
1
1

หญิง
ม.ตนหรือ ต่ํา
กวา
ม.ปลาย/ปวช.

ชาย

วุฒิการศึกษา

ลูลูกจางชั่วคราว

เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานหองสมุด
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่งานบุคลากร
เจาหนาที่งานบัญชี
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานแผนงบประมาณ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
ฝายวิชาการ
เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ
เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล
การคาและประกอบธุรกิจ
นักการ-แมบาน
ยามรักษาการณ
พนักงานขับรถ
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

ขาราชการ ก.พ.
ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

เพศ
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3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบป
การศึกษา)
- สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ที่ไดรับรางวัล จํานวน 6 ชิ้นงาน
1. รถจักรยานยนตใชพลังงานรวมไฮโดรเจน
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดานพลังงานและสิ่งประดิษฐ ระดับอศจ.แพร
2. อุปกรณขึ้นรูปขนมทองมวน V2
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ
ระดับอศจ.แพร
3. อุปกรณขึ้นรูปขนมทองมวน V 2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐประเภทพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยี ระดับ อศจ.แพร
4. อุปกรณเช็คหัวเทียนแบบมือถือ
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐเพื่อการเรียนการสอน
ระดับ อศจ.แพร
5. รถเข็นถังน้ําเอนกประสงค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ อศจ.แพร
6. เครื่องเลื่อยไมแบบสายพาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับ อศจ.แพร
3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา ประจําปก ารศึกษา 2554 ซึ่ง
ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมี ดังนี้
ดาน
3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต
หลักธรรมาภิบาล

3.4.2 การพัฒนาผูเรียน

- ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีทักษะ
วิชาชีพอยางหลากหลาย ตามความตองการทางสังคม

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ - ครูทุกคนไดเขารวมโครงการฝกอบรมทักษะการทํา
สอน
แผนการสอนแบบบูรณาการ และบันทึกการสอน
รวมทั้งทักษะของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
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ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม แนะนํ า การ
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
ทองเที่ยว การใหความรู ชวยเหลือสนับสนุน บรรเทา
สาธารณภัย บริการสังคม และประชาชน โดยจัดตั้ง
ศูนยอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและ
- ผูรบั บริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความรูตาม
สังคม
ความตองการ สามารถนาความรูที่ไดรับไปประกอบ
อาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัว
- ประชาชน ชุมชน สังคม มีอาชีพ มีวิถีชีวิต ความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม
มากยิ่งขึ้น
3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู

- มีศูนยวิทยบริการ ใหบริการทางการศึกษาใน
ลักษณะหองสมุดชุมชน ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
จากเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
- มีศูนยขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลใชสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนดานอาชีพตาง ๆ ของชุมชน

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู
ความสามารถตรงตามสาขาวิชา/สาขางาน

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด
- สถานประกอบการในชุม ชน และภูมิปญ ญา
การศึกษา
ทองถิ่น
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3.5 เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครู
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
3.5.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท

เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียน และครู บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับ
ความคุมครองดูแลความปลอดภัย
- ผูเรียนรูวิธีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวย
ตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไข
และเขาใจถึงผลเสียของการทะเลาะวิวาท
3.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
- นักเรียน วิทยาลัยสารพัดชางแพร ทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันตอสิ่งเสพติด
- ครูทุกคนมีสวนรวมในการดูแลและเฝาระวังสิ่งเสพ
ติดภายในวิทยาลัย
3.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัย - นักเรียนนักศึกษา จากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ

อันควร

3.5.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

คนหาและระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงดานสังคม โดยมี
การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา
- นักเรียนทุกคนภายในวิทยาลัย มีความรูเกี่ยวกับ
ผลเสียของการพนันและการมั่วสุม

ตอนที่ 4
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิสัยทัศนดี ฝมือเดน เนนคุณธรรม นําพัฒนา ใชปญญาใหเกิดคุณ
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาดานวิชาชีพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม
ผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ - จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
- รวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
- บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
1. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหความสําคัญการฝกปฏิบัติ เพื่อสรางคนใหมีความชํานาญดานวิชาชีพ
1.2 จัดการศึกษาฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียนนักศึกษา ผูที่ทํางาน ผูพิการและผูดอยโอกาสไดเพิ่มคุณวุฒิ
ความรูและทักษะ
1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ สูสากล
1.4 ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
1.5 ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียนใหมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด
ใหโทษ และสิ่งมอมเมา
1.6 ฝกอบรม/พัฒนาใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ และคุณลักษะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป และกีฬา
1.7 ฝกอบรม/พัฒนาให ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามหลักสูตร
1.8 ฝกอบรม/พัฒนา ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
1.9 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู
2. ดานบริหารและการจัดการ
2.1 จัดการศึก ษาตามแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ นโยบายของรัฐ กระทรวงศึก ษาธิก าร และ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประสานความรวมมือกับองคกรชุมชน สังคม และทองถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารอยางมีระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาการศึกษา
2.3 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
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3. ดานทรัพยากร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการฝกทักษะประกอบการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.3 ครู และบุคลากรมีคุณวุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
4. ดานสิ่งแวดลอม

4.1 ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
5. ดานกํากับตรวจสอบและรายงาน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การประเมินผล และการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
5.3 พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
5.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ดาน
4.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อาศัยยุทธศาสตรหลัก
คือ การบริหารจัดการ
เปนทีม
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ดาน
4.2.2 การพัฒนาผูเรียน

เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง - ผลิตและพัฒนา

มีทักษะวิชาชีพอยางหลากหลาย ตามความ
ตองการทางสังคม

ผูเรียนที่มีคุณภาพทาง
วิชาการและคุณธรรม

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

- ครูทุกคนไดเขารวมโครงการฝกอบรม
ทักษะการทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
และบันทึกการสอน รวมทั้งทักษะของการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา

- ผลิตและพัฒนา
ผูเรียนที่มีคุณภาพทาง
วิชาการและคุณธรรม

4.2.4 การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานวิจัย

- จัดตั้งศูนยวิทยุและเครือขายการสื่อสาร
เพื่อประสานงานกับสวนราชการ หนวยงาน
ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น เกี่ยวกับการ
สงเสริม แนะนําการทองเที่ยว การใหความรู
ชวยเหลือสนับสนุน บรรเทาสาธารณภัย
บริการสังคม และประชาชน โดยจัดตั้งศูนย
อาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
- ผูรับบริการทางวิชาการและวิชาชีพมี
ความรูตามความตองการ สามารถนาความรู
ที่ไดรับไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว
- ประชาชน ชุมชน สังคม มีอาชีพ มีวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน
สังคมมากยิ่งขึน้

- ผลักดันการบูรณา
การการวิจัยและพัฒนา
ถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา

4.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม

- จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริการ
วิชาชีพ อยางเปน
ระบบและสอดคลอง
กับแผนการบริการ
วิชาชีพ ที่กําหนด
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ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
- มีศูนยวิทยบริการ ใหบริการทาง
แหลงการเรียนรู
การศึกษาในลักษณะหองสมุดชุมชน ศูนย
การเรียนรูดวยตนเอง จากเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
- มีศูนยขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลใช
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนดานอาชีพตาง
ๆ ของชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
- จัดหาทรัพยากรให
เพียงพอ และเหมาะสม
ตามจํานวนผูเรียน และ
ผูปฏิบัติงานในองคกร
- พัฒนาทรัพยากรใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน
- จัดหาแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาแหลงการ
เรียนรูใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน

4.2.7 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู
ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชา/สาขางาน

- สงเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีโอกาสพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษาตอ
และเขารับการอบรม
ตรงตามสาขาวิชา/
สาขางาน
- สงเสริมและสนับสนุน
ใหครูพัฒนาผลงาน
ตําราเรียน หรือเอกสาร
ประกอบการสอนให
มากขึ้น

4.2.8 การสรางเครือขายความ - ผูเรียนและผูฝกอบรมวิชาชีพ มีความรู มี
รวมมือในการจัดการศึกษา
งานทําตามสาขางานหรืออาชีพที่ตองการ
- มีเครือขายความรวมมือในการจัดการ

- สงเสริมและสนับสนุน
ความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาและ

อาชีวศึกษา

ฝกอบรมทักษะวิชาชีพ
- พัฒนาฐานขอมูล
ความรวมมือ
พัฒนาศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา
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4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและ
ควบคุม
- จัดกิจกรรมสงเสริม
4.3.1 ความเสี่ยงดานความ
วิทยาลัยมีระบบสัญญาณเตือนภัยตางๆ ใช
และพัฒนาบุคลากรครู
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนักเรียน ดานคุณธรรม
บุคลากรภายในสถานศึกษา
จริยธรรมและใหตระหนัก
ถึงบทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินชีวิต

4.3.2 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

- นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี - มีการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอยาง
ในหมูคณะ
ตอเนื่องโดยจัดกิจกรรม
เสริมเชน กิจกรรม
ลูกเสือ คายวิวัฒน
พลเมือง

4.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด - นักศึกษามีความรูความเขาใจและรูจักวิธี
ปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่ง เสพติด

- ใหสถานศึกษา
จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง เชน
เกี่ยวของกับยาเสพติด
มีพฤติกรรมลวงละเมิด

ทางเพศ กาวราว
ลอลวงหรือชักนําเพื่อน
ไปในทางที่ผิด หรือ
ชอบขมเหงรังแกผูอื่น
และดําเนินการแกไข
หรือใหความชวยเหลือ
ในการปรับแก
พฤติกรรมเปน รายก
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ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
4.4.4 ความเสี่ยงดานสังคม
- ผูเรียนทุกคนภายใน
เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร สถานศึกษา มีความรูและสราง
ภูมิคุมกันตอความเสี่ยงดาน
สังคม เชน การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร

มาตรการปองกันและควบคุม
- การจัดอบรมครูแนะแนวที่จะเขาไป
ดูแลปญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และ
ดําเนินการใชกิจกรรมชวยเหลือนักเรียน
อยางรอบดาน เชน โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน เพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางรอบ
ดาน
4.4.5 ความเสี่ยงดานการพนัน - ผูเรียนทุกคนภายใน
- จัดประชุมผูปกครองเพื่อหาแนวทาง
และการมั่วสุม
สถานศึกษา มีความรูและ
ปองกันและแกไข
ผลเสียของการพนันและการมั่ว - จัดใหมีครูอยูเวรรักษาการ
สุม
- จัดใหมีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน
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4.4 ระบบโครงสรางบริหาร
เพื่อใหการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวม
ประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
ผูอํานวยการวิทยาลัย
นายธีรเกียรติ กรณทอง
คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวนุชศุภางค ถิ่นเดิม

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

นายบัญญัติ อรุณานันท

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผูอํานวยการแผนงานและความรวมมือ
นายอํานวย เรือนสุข

งานบริหารงานทั่วไป
นางจิตตรา ขันทะสี มา

งานบุค ลากร
นางจิตตรา ขันทะสี มา

งานปกครอง
นายวินัย จันทรสวาง

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายภาสกร เชื้อเมือ งพาน

งานวางแผนและงบประมาณ
นายเอกริ นทร ไชยวุ ฒิ

งานความรวมมือ
นายวิเศษ นุกูลจิตร

งานการเงิ น

งานบัญชี
นางบั งอร ชัยสวั สดิ์

งานแนะแนว ฯ
นางรภีพร สุริยะ

งานโครงการพิเศษ ฯ
นายชัยณรงค ท วงที

งานสงเสริ มผลิตผลการคา ฯ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายเอกริ นทร ไชยวุฒิ

นางสาวธัญญลักษณ อินทะจักร

งานพัสดุ
นายเซ็น เชาวถาวร

งานทะเบียน
นายทวิทย วุ ฒิโอสถ

งานอาคารสถานที่
นายอํ านาจ รัตนดอนดี

งานประชาสัมพันธ
นางสิริพร ประจญมาร

งานสวั สดิการ ฯ
นางสาวปยวดี มัค สุวรรณ

งานครู ที่ปรึกษา
นางสาวพรศรี กันกา

นางสาวสุรียพร ทะจาย

งานศูนยขอ มูล ฯ
นายเอกชัย ศรชัย

งานประกั นคุณภาพฯ
นายขวั ญชัย นันติ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นายโอภาส ปญญาพฤกษ
แผนกวิช ายานยนต
นายเอกภพย ศรีรมย

งานวิทยบริ การและหองสมุด
นางสาวจารุ วรรณ จักรเงิน

แผนกวิช าชางไฟฟา
นายธีร พงษ เรือลม

งานวัดผลและประเมินผล
นางวาสนา รัตนดอนดี

แผนกวิช าอิเล็กทรอนิกส
นายสมนึ ก มายั ง

งานอาชีวศึ กษาระบบทวิภ าคี
นายกฤษณ พรมวัง

แผนกวิช าคอมพิ วเตอรธุรกิจ
นายสุวิทย เดือนดาว

งานสื่อการเรียนการสอน
นายสุวิทย เดือนดาว

แผนกวิช าสามัญสัมพันธ
นางสิริพร ประจญมาร

แผนกวิช าคหกรรม
นางจิตตรา ขันทะสี มา

แผนกวิช าการบั ญชี
นางรภีพร สุริ ยะ

แผนกวิช าอาหาร-ขนม
นางวิไลวรรณ ศรี วิพัฒน

แผนกวิช าเทคนิคพื้นฐาน
นายแสนสุ ข ขั นแหลม

แผนกวิช าตัดเย็บเสื้อผ า
นางสาวบันเทิ ง รัตนะ

หัวหน างานหลักสูตรฯ
นายธีร พงษ เรือ ลม

แผนกวิช าเสริมสวย
นางสาวดวงนภา ใยบัว
แผนกวิชาตัดผมชาย
นางเพ็ญแข วังโพธิ์
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4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
1) ควรพัฒนาระบบกลไกของการประกันคุณภาพให
- สถานศึก ษาไดจัดทํา แผนผังระบบกลไกของการประกัน
สมบูรณครบทุกขั้นตอนและมีแผนผังแสดงไวใหเห็นได
คุณภาพแสดงไวในหองสํานักงานประกันคุณภาพภายใน และ
ชัดเจน
ไดแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบแตละมาตรฐาน
แตละตัวบงชี้ อยางชัดเจน
2) สํานักงานประกันคุณภาพภายในควรจัดใหอยู
- สถานศึ ก ษา ได จั ดห องสํ านั ก งานประกัน คุณ ภาพฯ ใน
ดานหนาของอาคารและจัดหาวัสดุอุปกรณ
บริเวณชั้น 2 อาคารอํานวยการ
3) การบูรณาการควรดําเนินงานของสถานศึกษาให
- สถานศึก ษา มอบหมายงานใหเ หมาะสมกับ หนาที่ ที่ตาม
สอดคลองกับตัวบงชี้ ในแตละมาตรฐาน เพื่อจะไดไมเปน มาตรฐาน ตามตัวบงชี้ในคําสั่ง เพื่อใหการดําเนินงานแตล ะ
การเพิ่มภาระงานใหสถานศึกษา และควรมอบงานให
มาตรฐานมีความชัดเจน และรวดเร็ว
เหมาะสมกับหัวหนางานฝายตาง ๆ เชน หัวหนางาน
ทะเบียน นาจะรับผิดชอบในมาตรฐานตัวบงชี้ 3.1 เปน
ตน
4) ควรเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณะชนอาจทําได - เผยแพรผลงานการประเมินสถานศึก ษาทั้งการประเมิน
โดยนําผลสรุปแจงในวารสารประจําปของ
ภายใน และการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก (สมศ.)
วิทยาลัยฯ เพื่อแจกใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานอื่น ตอสาธารณชน เชน การประชุมผูปกครอง การจัดนิทรรศการ
ๆ ทราบ
และเว็บไซคของวิทยาลัย
5) ควรชี้แจงใหครูเขาใจเรื่องราวผลงานที่ปฏิบัติที่ดี
- ผู บ ริ ห ารได ป ระชุ ม ชี้ แ จงผลงานที่ ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Good
(Good Practice) เพื่อครูจะตระหนักและพยายาม
Practice) ใหครูทุกคนทราบ เลือกผลงานอยางเชน ป 2551
ดําเนินการเพื่อเลือกหาผลงานที่ดี
ใหกับ กลุม แมบาน ตําบลดอนมูล และกลุม ผูสู งอายุ ตําบล
พระหลวง
6 ) สถานศึกษาควรสงครูไปอบรม พัฒนา เรื่องงานวิจัย - จัดทําโครงการอบรมบุคลากร เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนขึ้น
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรางเครื่องมือ ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2551 โดยมีบุคลากรเขารวม
ประเมิน ประสิทธิผลในการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 53 คน คิดเปนรอยละ 100
ยิ่งขึ้นกวาเดิม
7) สถานศึกษาสํารวจความพึงพอใจของนายจางหรือ
- ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนการสอน
ประกอบการหรือชุมชน ที่มีผูสําเร็จการฝกอบรมไป
แบบฐานสมรรถนะ ใหกับครูทุกคนและในปการศึกษา 2551
ทํางาน ควรสํารวจใหครอบคลุมทุกอาชีพของประเภท
วิท ยาลัย กําหนดใหครูทุก คนเขียนแผนการสอนแบบฐาน
วิชาตาง ๆ
สมรรถนะ
8) การเขียนแผนการสอนที่เนนสมรรถนะ จะเนนใบงาน - วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการสอน โดย
ใหกับนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง
มุงเนนสมรรถนะวิชาและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
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9) ควรจะมีการนิเทศการสอนของครูผูสอนเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยครูนิเทศจากครูหัวหนา
แผนก เพื่อนครูดวยกัน เพื่อชวยเหลือครูใหมที่ยังไมมี
ประสบการณในการสอน
10) ควรจะมีการประเมินความพึงพอใจในการใช
หองปฏิบัติการทุกหอง เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา
11) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูตาม
สาขาที่เปดสอน เชน แผนกบัญชี เชิญผูตรวจบัญชี สรรพ
กร ที่ทําบัญชีภาษีอากร แผนกคอมพิวเตอร เชิญ
วิทยากรมาใหความรูดาน Internet ดานกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร อื่น ๆ
12) ศูนยวิทยบริการ หองไอที เมื่อบริการชุมชนจะตอง
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการดวย

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- วิท ยาลัยฯ มีก ารนิเ ทศการสอนของครู ผูส อน โดยรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ เปนผูนิเทศ และใหผูเรียนประเมิน
ความพึงพอใจในการสอนของครูผูสอนในรูปแบบของการใช
แบบสอบถาม
- วิทยาลัยฯ ไดใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจในการใช
หองปฏิบัติการทุกหอง เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา
- วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหแตละสาขาวิชาเชิญผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูตามสาขาที่เปดสอน

13) นําผลการดําเนินกิจกรรม โครงการ บริการทาง
วิชาการทางวิชาชีพและจากภูมิปญญาทองถิ่น หรือจาก
ประสบการณในการใหบริการนําไปวางแผนเพื่อพัฒนาใน
หลักสูตรสมรรถนะและนําผลไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
14) จัดทําแผนปฏิบัติการวิชาการทางการศึกษา โดย
จัดทําหลักสูตรเทียบโอนในระดับ ปวส. เพื่อรองรับความ
ตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

- ดํ า เนิ น การย า ยห องเสริ ม สวย จากเดิ ม จะอยู ดา นหลั ง
อาคารย า ยมาอยู ดา นหน า อาคารอํ า นวยการทํ า ให มี ก าร
จัดการสาขาหลักสูตรระยะสั้นอยางเปนสัดสวนปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับลักษณะวิชา

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด

- ดําเนินการจัดหาหนังสือคนควาสําหรับทุกสาขาวิชาที่เปด
สอนโดยป 2551 ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือ
16,000 บาท ไดหนังสือ จํานวน 898 เลม เพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 48 และยังมีการขยายพื้นที่หองสมุดใหเหมาะสมได
สัดสวนเพิ่ม ระบบไฟฟ าใหมีแ สงสวา งเพียงพอ และมีก าร
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเปนประจําทุกป

- วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการวิชาการทางการศึกษา
โดยจัดทําหลักสูตรเทียบโอนในระดับ ปวส. เพื่อรองรับความ
ตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

1) ศึกษารายละเอียดขอกําหนด หลักเกณฑและ
- วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดการโครงการเตรียมความพรอม
วิธีดําเนินการตามตัวบงชี้และเก็บรวบรวมเอกสาร
เพือ่ รับการประเมินสถานศึกษา
หลักฐานอยางเปนระบบตามหลักเกณฑและขอกําหนดใน
ตัวบงชี้นั้น
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2) จัดทําระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใช
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ
และการแตงกายใหเหมาะสมครอบคลุมทุกหลักสูตร
รายวิชา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- วิท ยาลั ยฯ ได ม อบหมายใหหั วหน าแผนกแต ล ะ
แผนก ดําเนินการจัดทําระเบียบและวิธีการปฏิบัติใน
การใชห องปฏิบัติ ก าร โรงฝก งาน การใช เ ครื่องมื อ
อุปกรณ และการแตงกายใหเหมาะสมครอบคลุมทุก
หลักสูตรรายวิชา
3) การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ - วิทยาลัยฯ ไดใหสถานประกอบการประเมินความ
ตอผูสําเร็จการอบรมในทุกหลักสูตร ควรมีการ
พึงพอใจการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา จากการ
วางแผน จัดทําโครงการ ประเมินและจัดทํารายงาน ที่เขาฝกประสบการณการทํางาน
การประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทุกหลักสูตร
4) ประเมินความตองการของผูจบหลักสูตรการ
- วิท ยาลัยฯ ไดม อบหมายใหครูผูส อนทุก คนที่ทํา
ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และนําผลที่ไดไปพัฒนา
หนาที่สอน ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจบ
หลักสูตรรายวิชาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรแตละรายวิชา
5) จัดทําทะเบียนการใชอาคารสถานที่
- วิทยาลัยฯ ไดจัดตารางการใชพื้นที่หองแตละหอง
หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงวัสดุที่ใชใน ไวอยางชัดเจน
การฝกอบรมใหครอบคลุมทุกหลักสูตรรายวิชา
6) จัดทําแผนงาน โครงการติดตาม ดูแลชวยเหลือ
- วิทยาลัยฯ ไดจัดชั่วโมง Home room ในตาราง
ผูเรียนอยางตอเนื่อง
เรี ย นอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ค รู ที่ ป รึ ก ษาพบปะกั บ
นักเรียนนักศึกษา
7) การจัดทําหลักฐานเอกสารการดําเนินงานควรให - ผู บ ริ ห ารได ป ระชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ครบขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ P D C A และควร
ปฏิบัติงานของทุกสายงานเปนประจําทุกเดือน
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษาตามสาย
งาน

8) ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนและ
ผูรับบริการ
9) ควรมีเอกสารหลักฐานรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา สถานประกอบการ และการประชุม
ประจําเดือน
10) การนําระบบประกันคุณภาพภายในลงสู
สาขาวิชา

- วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาโครงการพิเศษ
จัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการของชุม ชน
และผูรับบริการ
- วิท ยาลัยฯ ไดป ระชุม คณะกรรมการสถานศึก ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ
และการประชุ ม ประจํ า เดื อ น โดยมี ก ารจดบั น ทึ ก
รายงานการประชุมอยางตอเนื่อง
- วิท ยาลัยฯ ไดกําหนดใหแผนกแตละแผนกจัดสง
SAR แผนก ประจําทุกป
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2) จัดทําระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใช
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ
และการแตงกายใหเหมาะสมครอบคลุมทุกหลักสูตร
รายวิชา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- วิท ยาลั ยฯ ได ม อบหมายใหหั วหน าแผนกแต ล ะ
แผนก ดําเนินการจัดทําระเบียบและวิธีการปฏิบัติใน
การใชห องปฏิบัติ ก าร โรงฝก งาน การใช เ ครื่องมื อ
อุปกรณ และการแตงกายใหเหมาะสมครอบคลุมทุก
หลักสูตรรายวิชา
3) การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ - วิทยาลัยฯ ไดใหสถานประกอบการประเมินความ
ตอผูสําเร็จการอบรมในทุกหลักสูตร ควรมีการ
พึงพอใจการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา จากการ
วางแผน จัดทําโครงการ ประเมินและจัดทํารายงาน ที่เขาฝกประสบการณการทํางาน
การประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทุกหลักสูตร
4) ประเมินความตองการของผูจบหลักสูตรการ
- วิท ยาลัยฯ ไดม อบหมายใหครูผูส อนทุก คนที่ทํา
ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และนําผลที่ไดไปพัฒนา
หนาที่สอน ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจบ
หลักสูตรรายวิชาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรแตละรายวิชา
5) จัดทําทะเบียนการใชอาคารสถานที่
- วิทยาลัยฯ ไดจัดตารางการใชพื้นที่หองแตละหอง
หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงวัสดุที่ใชใน ไวอยางชัดเจน
การฝกอบรมใหครอบคลุมทุกหลักสูตรรายวิชา
6) จัดทําแผนงาน โครงการติดตาม ดูแลชวยเหลือ
- วิทยาลัยฯ ไดจัดชั่วโมง Home room ในตาราง

ผูเรียนอยางตอเนื่อง

เรี ย นอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ค รู ที่ ป รึ ก ษาพบปะกั บ
นักเรียนนักศึกษา
- ผู บ ริ ห ารได ป ระชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานของทุกสายงานเปนประจําทุกเดือน

7) การจัดทําหลักฐานเอกสารการดําเนินงานควรให
ครบขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ P D C A และควร
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษาตามสาย
งาน
8) ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนและ
- วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาโครงการพิเศษ
ผูรับบริการ
จัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการของชุม ชน
และผูรับบริการ
9) ควรมีเอกสารหลักฐานรายงานการประชุม
- วิท ยาลัยฯ ไดป ระชุม คณะกรรมการสถานศึก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ
สถานศึกษา สถานประกอบการ และการประชุม
และการประชุ ม ประจํ า เดื อ น โดยมี ก ารจดบั น ทึ ก
ประจําเดือน
รายงานการประชุมอยางตอเนื่อง
10) การนําระบบประกันคุณภาพภายในลงสู
- วิท ยาลัยฯ ไดกําหนดใหแผนกแตละแผนกจัดสง
สาขาวิชา
SAR แผนก ประจําทุกป

ตอนที่ 5
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
สถานศึก ษา ไดจัดทําการประกันคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง ป 2554โดยมี 7มาตรฐาน 57 ตัวบง ชี้
สรุปผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 รอยละของผูเขา รับการอบรมที่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการใชหองปฏิบัติการ โรงฝก
การใชเครื่องมือ การแตงกาย ตามระเบียบแนวทางที่กําหนด
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.1 สรางวินัยในการทํางาน มีคา นิยมที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการใชหองปฏิบัติการโรงฝกงาน การ
ใชเครื่องมือ การแตงกาย ตามระเบียบแนวทางที่กําหนด
A 1 ความตระหนัก (Awareness)

สถานศึก ษา ไดกําหนดใหทุก แผนกวิชาดําเนินการจัดวางแนวทางการใชหองปฏิบัติก าร โรงฝก งาน เครื่องมือ
อุปกรณ และการแตงกายไวชัดเจน และแจงใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีการฝกปฏิบัติ
ในการทํางานอยางถูก ตอง ปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบ มีวินัยในการทํางาน ซึ่งเกิดจากกระบวนการสรางวิ นัยในการ
ทํางานของสถานศึกษาจนเปนนิสัย
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษา มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความตระหนักในการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
โดยมีระเบียบแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกเรียน และระเบียบการแตงกายใหเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยมี
การทําปายติดตั้งไวภายในหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และแจงใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติอยางถูกตอง มีวินัยในการทํางาน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
รอยละของผูเขารับการการฝกอบรมในแตละหลักสูตรของวิชา ที่ปฏิบัติตามแนวทางในการเขาหองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน การใชเครื่องมืออุปกรณ และการแตงกายเหมาะสมกับวิชาชีพ ตามระเบียบแนวทางของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ
100 อยูในระดับ ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ
1. รายงานจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละหลักสูตร แตละรุน ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น
2. ขอมูลจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
3. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
4. ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการแตงกายนักเรียนนักศึกษา
5. แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
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6. เอกสารสรุปรอยละการปฏิบัติตามแนวทางการใชหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มีการใชเครื่องมือการ การแตงกาย
ตามระเบียบแนวทางที่กําหนด ของผูเรียนทั้งหมดในแตละหลักสูตร แตละรุน ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.2 ผลการเรียนรูของผูเขารับการอบรม
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑการจบหลักสูตร หรือมีผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรม
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดประชุมครูหลักสูตรระยะสั้น และมีการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการของ
ผูเรียน ดังตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนชั่วโมง
รหัสวิชา
การประดิษฐสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช
30 ชั่วโมง
1403 - 6110
การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก
30 ชั่วโมง
1403 - 6109
การประดิษฐดอกไมจากผา
40 ชั่วโมง
1403 - 5102
เทคนิคชางบริการจักรยานยนต
75 ชั่วโมง
1101 - 1205
เทคนิคซอมบํารุงคอมพิวเตอร
75 ชั่วโมง
1204 - 6202
ฯลฯ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความตองการของผูเรียน โดยเนน
ผูเ รียนเปนสําคัญ มีก ารปฏิบัติจ ริง มีก ารจัดกิจ กรรม เสริมทัก ษะตามหลัก สูตร ครูผูส อนมีการประเมินการฝก อบรมที่
หลากหลายและทุกหลักสูตรมีการทดสอบกอนการอบรมและหลังการอบรมครบทุกหลักสูตร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีรอยละ 96.24 ของหลักสูตรที่มีจํานวนผูเขารับการอบรมผานเกณฑการจบหลักสูตรหรือ
รอยละของผูเขารับการอบรม รอยละ 100 ไดคะแนนทดสอบหลังการอบรม สูงกวากอนการอบรมไมต่ํากวารอยละ 15
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละหลักสูตรรายวิชา แตละรุน ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น
2. จํานวนผูเขารับการอบรมที่ผานเกณฑการจบหลักสูตรรายวิชา หรือมีผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรม
3. เอกสารสรุปรอยละของผูเรียนแตละหลักสูตรรายวิชา ที่ไดคะแนนหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมและ
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวากอนอบรม
4. เอกสารผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จากสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากภาครัฐ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.3 การนําความรูจากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ หรือนําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูสําเร็จการอบรมที่นําความรูไปประกอบอาชีพ หรือนําไปใชประโยชน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ใหตรงกับความตองการของผูเรียน และไดจัดให
มีการเรียนการสอน เพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
เชน
รายวิชา
จํานวนชั่วโมง
รหัสวิชา
การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก
30 ชั่วโมง
1403 - 6109
เครื่องดื่ม ไอศกรีม
75 ชั่วโมง
1402 - 3207
การถนอมและการแปรรูปอาหาร
75 ชั่วโมง
1402 - 4201
เทคนิคการเกลาผม ถักเปยสมัยนิยม
75 ชั่วโมง
1403 – 1210
ฯลฯ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
ผูรับ การฝกอบรม ไดฝก ปฏิบัติจ ริง ตามหลัก สูตรที่เปดสอนจนเกิดทั กษะสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน และประกอบเปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และทางวิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการมอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบในการติดตามเก็บขอมูลของผูสําเร็จการฝกอบรม มีการติดตามโดยการสงไปรษณียบัตรและทางโทรศัพท
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผูสําเร็จการฝกอบรมนําความรูไปประกอบอาชีพและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน คิดเปนเปนรอยละ 99.23
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตรรายวิชา
2. จํานวนผูผานการอบรมแตละหลักสูตรรายวิชา
3. สรุปจํานวนผูผานการอบรมแตละหลักสูตรรายวิชา ที่นําความรูไปประกอบอาชีพ และนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันและชุมชม
4. เอกสารรายงานรอยละของผูสําเร็จการอบรม ที่นําความรูไปประกอบอาชีพ และหรือนํา ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.4 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการอบรมในแตละหลักสูตร
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ผูบริหารวิทยาลัยสารพัดชางแพรและเจาของสถานประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของได ทํา
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรทั้งในดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การตรงตอเวลา การรับผิดชอบตอหนาที่ตลอดจนประสิทธิผลในการทํางาน โดยการออกแบบสํารวจความคิดเห็ น
ของสถานประกอบการและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ย สารพั ด ช างแพร ได ส ง แบบสอบถามเพื่ อ สํ ารวจความพึ ง พอใจที่ น ายจา งหรื อ ผูป ระกอบการหรื อ
ผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้น ฐานที่
จําเปนในการทํางานดานการมีความรูความสามารถพื้นฐานที่มีผลตอการทํางาน การมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ การตรงตอเวลาการรับผิดชอบตอหนาที่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของผูสําเร็จการอบรมของแตละ
หลักสูตร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการอบรมในแตละหลักสูตร ไดระดับความพึง
พอใจ โดยเฉลี่ย 4.15
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. เอกสารสรุปจํานวนและประเภทของสถานประกอบการ (รวมถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชน)
2 .เอกสารสรุปจากแบบสอบถาม/สัมภาษณระดับ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ(รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน) ในแตละดาน ในแตละหลักสูตรรายวิชา
3. เอกสารรายงานแสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละดานที่สถานประกอบการ(รวมถึงหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน) มีตอผูสําเร็จการอบรม
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
สัมฤทธิ์ผลของ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่
การ
ดี พอใช ปรับปรุง
ดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเขารับ ผูเขารับการอบรมที่ รอยละของผู 
การอบรมที่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติตามแนว
เขารับการการ
ทางการปฏิบัติงานในการใช
ทางการปฏิบัติงาน ฝกอบรมในแต
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน การใช ในการใช
ละหลักสูตร
เครื่องมือ การแตงกายตาม
หองปฏิบัติการ โรง ของวิชา ที่
ระเบียบแนวทางที่กําหนด
ฝกงาน การใช
ปฏิบัติตาม
เครื่องมือ การแตง แนวทางใน
กายตามระเบียบ
การเขาหอง
แนวทางที่กําหนด ปฏิบัติ การ
โรงฝกงาน
การใช
เครื่องมือ
อุปกรณ และ
การแตงกาย
เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ตาม
ระเบียบ
แนวทางของ
สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ
100 อยูใน
เปาหมายของ
สถานศึกษา

ขอมูล /
หลักฐาน
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวนผู
เขารับ
การอบรม
- ขอมูล
จํานวนผู
เขารับ
การอบรม
ที่ปฏิบัติ
ตามแนว
ทางการ
ปฏิบัติใน
การใช
หอง
ปฏิบัติ
การ โรง
ฝกงาน
การใช
เครื่องมือ
อุปกรณ
การ

ระดับ ดี

แตงกาย
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สัมฤทธิ์ผลของ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่
การ
ดี พอใช ปรับปรุง
ดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเขารับ ผูเขารับการฝกอบรม วิทยาลัย

การฝกอบรมที่ผานเกณฑการจบ ที่ผานเกณฑการจบ สารพัดชาง
หลักสูตร หรือมีผลคะแนน
หลักสูตร หรือมีผล แพร มีรอย
ทดสอบหลังการอบรมสูงกวากอน คะแนนทดสอบหลัง ละ 96.24
การอบรม
การอบรมสูงกวา
ของหลักสูตร
กอนการอบรม
ที่มีจํานวนผู
เขารับการ
อบรมผาน
เกณฑการจบ
หลักสูตรหรือ
รอยละของผู
เขารับการ
อบรม รอยละ
100 ได
คะแนน
ทดสอบหลัง
เปาหมายของ
สถานศึกษา

ขอมูล /
หลักฐาน
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวนผู
เขารับ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
รายวิชา
- ขอมูล
จํานวนผู
เขารับ
การอบรม
ที่ผาน
เกณฑ
การจบ
หลักสูตร

การอบรม สูง
กวากอนการ
อบรมไมต่ํา
กวารอยละ
15
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูสําเร็จ ผูสําเร็จการอบรมที่ ผูสําเร็จการ 
การอบรมที่นําความรูไปประกอบ นําความรูไป
ฝกอบรมนํา
อาชีพ หรือนําไปใชประโยชน
ประกอบอาชีพ หรือ ความรูไป
นําไปใชประโยชนใน ประกอบ
ชีวิตประจําวัน
อาชีพและ
นําไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
คิดเปนเปน
รอยละ 99.23

- ขอมูล
จํานวนผู
เขารับ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
รายวิชา
- ขอมูล
จํานวน
ผูสําเร็จ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
รายวิชา
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของ
สถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
ผลการประเมิน
ขอมูล /
การ
หลักฐาน
ดี พอใช ปรับปรุง
ดําเนินงาน
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวน
ผูสําเร็จ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
รายวิชาที่
นําความรู
ไป
ประกอบ

ตัวบงชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีตอ
ผูสําเร็จการอบรมในแตละ
หลักสูตร

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจตอ
ผูสําเร็จการอบรมใน
แตละหลักสูตร

สรุปคาเฉลีย่

ระดับ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ
ที่มีตอผูสําเร็จ
การอบรมใน
แตละ
หลักสูตร ได
ระดับ
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย
4.15

อาชีพ
และนํา
ความรูไป
ใช
ประโยชน
ในชีวิต
ประจําวัน
- ขอมูล
จํานวน
สถาน
ประกอบ
การ
- ระดับ
ความพึง
พอใจที่
สถาน
ประกอบ
การมีตอ
ผูสําเร็จ
การอบรม

50
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการพัฒนาผูเขารับ การอบรมและผูสําเร็จการศึกษา โดยจัดใหมีความรู มีทัก ษะ
วิชาชีพตามความเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคม ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่กําหนดเนนการเรียนอยางมีระบบและ
มีหลักการ

จุดที่ควรพัฒนา
.................ไมมี....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะในการฝกอบรมอยางตอเนื่องทุก 2 ป
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของสังคม
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีผูบริหารที่มีความรู มีทีมงานที่มีความรูความสามารถในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
แบบฐานสมรรถนะ ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการของผูเรียน มีการออกแบบสํารวจความตองการ
ของผูเรียน และตลาดแรงงาน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีแบบสอบถามความตองการของผูเรียนดาน
วิชาชีพ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลัยสารพัดชางแพร ไดออกสํารวจความตองการของผูเ รียนดานวิชาชีพ ทั้ง ประชาชนทั่วไป และสถาน
ประกอบการทําใหไดรับขอมูลความตองการของตลาดแรงงานและการอบรมวิชาชีพตาง ๆ นําขอมูลที่ไดรับมาจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน สํารวจสอบถามผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะทุก 2 ปการศึกษา ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ ความมีมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีรอยละ 100 ของหลักสูตรรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะในรอบ 2 ป เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายวิชาทั้งหมด
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลจํานวนหลักสูตรรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. เอกสารรายงานการประเมินความตองการการฝกอบรมของผูเกี่ยวของ /ชุมชน/สังคม
3 เอกสารรายงานการประเมินการใชหลักสูตรของผูผานการอบรมตามหลักสูตรรายวิชา
4. เอกสารรายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของและผูจบ
หลักสูตร
5 ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงหรือพัฒนาแลว และไดนําไปใชในการฝกอบรม

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดระบบการประเมินผลการฝกอบรม
ตัวบงชีท้ ี่ 6 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีการประเมินผล
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายทางดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ
การประเมินผูเขารับการอบรมอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจนิสัย และความปลอดภัยในการทํางาน โดยมี
การประเมินทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเปนการทดสอบสมรรถนะทักษะ จากการฝกอบรมการเรียนที่ห ลากหลาย โดย
การสังเกตการณทํางาน การประเมินชิ้นงานของความสําเร็จความกาวหนาของการทํางาน นําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุง การจัดกระบวนการฝกอบรมสูกระบวนการเรียนรู
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขาวิชา ตองมีการประเมินอยางเปนระบบ
เชน การทดสอบกอนเรียน ระหวางเรี ยน การวัดผลประเมินผล การสังเกตการณ
การประเมินชิ้นงาน
ความกาวหนา ความสําเร็จ การทดสอบหลังเรียนสูความสําเร็จ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
รอยละของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทุกรายวิชามีการดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมทุกขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลผลการประเมินในระหวางการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (แยกแตละหลักสูตรวิชา)
2. ขอมูลผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมตามเกณฑการจบหลักสูตรรายวิชา
3. เอกสารแสดงหลักฐาน วิธีการ เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการประเมินการฝกอบรม
4. เอกสารรายงานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดกระบวนการฝกอบรม
5. รายงานการนําผูเรียนไปฝกปฏิบัติในแหลงเรียนรูตางๆ ในแตละหลักสูตรายวิชา
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดการฝกอบรมอยางมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอคุณภาพการฝกอบรมของสถานศึกษา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรมีการเปดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลายหลากไดมีการวางแผนการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
แสดงความตระหนักความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและความสําเร็จจากการเรียนการปฏิบัติการฝกทักษะวิชาชีพที่มุง
เนนสมรรถนะโดยใชแบบการประเมิน เครื่องมือแบบสอบถาม คาวัด 5 ระดับ
2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร เปดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะ โดยการเรียนการสอนจากการ
ปฏิบัติจริงและครบถวนอยางมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตอความตองการของการจัดการเรียนการสอนที่
เนนฝกทักษะวิชาชีพใหผูเรียนมีความรูมีทักษะ โดยการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอคุณภาพหลักสูตรที่
มีคุณภาพของสถานศึกษา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
สรุปคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ไดระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.07
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมแตละหลักสูตรวิชา
2. เอกสารรายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมแตละหลักสูตร
3. เอกสารสรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมแตละหลักสูตรวิชา

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของผูรับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อยางเหมาะสมพอเพียง เพื่อให
ผูรับการฝกอบรมไดฝกทักษะจนมีสมรรถนะเพียงพอตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของหลักสูตรรายวิชามีครุภัณฑพอเพียง ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตรในการฝกอบรม

A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึก ษา มีการจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติ การที่จําเปนและพอเพียงตอการ
ฝกอบรม ในแตละหลักสูตรวิชา โดยคํานึงถึงผูเขารับการฝกอบรมใหมีโอกาสไดรับการฝกทักษะในการใชครุภัณฑที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษา มีการจัดเตรียม จัดหาครุภัณฑที่เกี่ยวของตอการฝกอบรมตามหลักสูตรทุกหลักสูตรวิชา และจัดใหผูรับ
การฝกอบรมทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนเรียนรูจากการใชครุภัณฑที่เกี่ยวของนั้น ๆ และดําเนินการจัดเก็บขอมูลประวัติเกี่ยวกับ
ครุภัณฑการศึกษาและมีการดําเนินการตรวจสอบประเมินความพอเพียงของครุภัณฑในแตละหลักสูตร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีครุภัณฑพอเพียง ทันสมัยเหมาะสมกับหลักสูตรในการฝกอบรม คิดเปนรอยละ
91.20 อยูในระดับ ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารสรุปขอมูล ประวัติเกี่ยวกับครุภัณฑการศึกษา จํานวนครุภัณฑที่มีในแตละหลักสูตร
2. เอกสารสรุปจํานวนผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรรายวิชา
3. เอกสารสรุปขอมูลสํารวจความพอเพียง ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตรในการฝกอบรมแตละ
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของผูรับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อยางเหมาะสมพอเพียง เพื่อให
ผูรับการฝกอบรมไดฝกทักษะจนมีสมรรถนะเพียงพอตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีวัสดุอปุ กรณเพียงพอ ในการฝกอบรมในแตละหลักสูตรรายวิชา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ดําเนินการวางแผนและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 สําหรับ
จัดซื้อจัดหาวัสดุฝก ใหเพียงพอ สามารถตอบสนองตามจุดประสงค และเปาหมาย ในการจัดการเรียนรูและการฝกอบรม
ในแตละหลักสูตรรายวิชา
A 2 ความพยายาม (Attempt)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกใหกับประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน ดําเนินการจัดซื้อโดยใหครูผูสอน เขียนแบบโครงการฝกและประมาณการคาใชจาย (สผ.1) และรายการ
ขอจัดซื้อจัดจาง เพื่อขออนุมัติจากทางวิทยาลัยฯจัดซื้อจัดหาวัสดุฝก โดยดําเนินการกอนการจัดการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมในแตละรายวิชาที่เปดสอน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝกสําหรับการจัดการเรียนการสอน
และการฝกอบรม ในหลักสูตรระยะสั้น ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ประจําปงบประมาณ 2554 และได
ดําเนินการสํารวจความเพียงพอรวมทั้งความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณที่ใชในการการจัดการเรียนรูและการฝกอบรมใน
แตละหลักสูตรวิชา โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจและสามารถ
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สรุปไดวาทุกหลักสูตรรายวิชาที่มีวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมเพียงพอในการใชงานและเหมาะสมกับหลักสูตร คิดเปน
รอยละ 100
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนหลักสูตรรายวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. รายงานผลการประเมินความพอเพียงและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมในแตละหลักสูตร
รายวิชา
4. จํานวนหลักสูตรรายวิชาที่มีวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมเพียงพอในการใชงาน เหมาะสมกับหลักสูตร
5. แผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการดําเนินงานประจําป
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของผูรับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อยางเหมาะสมพอเพียง เพื่อให
ผูรับการฝกอบรมไดฝกทักษะจนมีสมรรถนะเพียงพอตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีหองปฏิบัติการ/โรงฝกงาน และอาคารสถานที่ในการฝกอบรมมีเพียงพอ
เหมาะสมกับหลักสูตร

A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมอบหมายใหครูผูสอนในแตหลักสูตรจัดทําโครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน และจัดซื้อวัสดุฝกที่ใชในการฝกอบรมใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูใหเพียงพอเหมาะสมกับการฝกทักษะตามหลักสูตรรายวิชาที่เปดสอน
1. โครงการจัดหาครุภัณฑจักรเย็บผาอุตสาหกรรม แผนกตัดเย็บเสื้อผา
2. โครงการซอมแซมครุภัณฑหองตัดผมชาย แผนกตัดผมชาย
3. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในแผนกคหกรรม
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติใหมีลักษณะเหมาะสม และ
เพียงพอตอการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน และมีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการตามตารางการใชพื้นที่หองปฏิบัติการที่กาํ หนดไว และมี
การติดตามประเมินผลความเหมาะสม ความพอเพียงของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานของแตละหลักสูตร แลวนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานตอไป
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
แตละหลักสูตรที่เปดสอนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานเหมาะสมและพอเพียง คิดเปนรอยละ 80.00
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ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ
 ดี
 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลการประเมินความเหมาะสม พอเพียงของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ปฏิบัติ
2. แผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
3. ขอมูลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
4. ขอมูลการติดตาม ประเมินผลความเหมาะสม พอเพียงของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝก
ปฏิบัติของแตละหลักสูตร
5. ขอมูลการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
6. รอยละของหลักสูตรที่มีหองปฏิบัติการ โรงฝกงานเหมาะสมเพียงพอ
7. แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รายงานประจําป

ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของผูรับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อยางเหมาะสมพอเพียง เพื่อให
ผูรับการฝกอบรมไดฝกทักษะจนมีสมรรถนะเพียงพอตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 11 อัตราสวนของผูสอนประจํา หรืออาจารยพิเศษ หรือผูชํานาญการทางวิชาชีพที่ใหการฝกอบรม ตอผูเรียน
ในแตละหลักสูตร
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเห็นความสําคัญในการจัดหาครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา
ใหมีอัตราสวนตอผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด และไดทําสัญ ญาจางตอเนื่อง 1 ป (2 ภาคเรียน) ไดม อบหมายใหจัดทํา
แผนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ที่ขออนุมัติ การจัดทําแผนการการรับนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร ฯลฯ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา นักศึกษาในแตละสาขา
งานจากงานทะเบียนและขอมูลครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ ในแตละสาขาวิชา จากงานบุคลากร แลวดําเนินการ
เทียบอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา ตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชา เพื่อใหอัตราสวน
ระหวางครูผูสอนและนักศึกษาตรงกับเปาหมาย
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ที่กําหนดไวทําใหสถานศึกษามีอัตราสวนของผูสอนประจํา หรือ
อาจารยพิเศษ หรือผูชํานาญการทางดานวิชาชีพที่ใหการฝกอบรมตอผูเรียนในแตละหลักสูตร โดยจัดใหครูผูสอน 1 คน ตอ
นักศึกษาไมเกิน 35 คน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยฯ มีการเปดสอน 3 ประเภทสาขาวิชา
โดยมีอัตราสวนดัง นี้ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม อัตราสวนครู 1 คน ตอผูเ รียน 17 คน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
อัตราสวนครู 1 คน ตอผูเรียน 19 คน และประเภทวิชาคหกรรม อัตราสวนครู 1 คน ตอผูเรียน 17 คน
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ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก แผนงาน ผลสําเร็จตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรรายวิชา จําแนกตามประเภทวิชา

3. จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และหรือผูชํานาญการทางวิชาชีพในแตละรายวิชา จําแนกตาม
ประเภทวิชา
4. อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และหรือผูชํานาญทางวิชาชีพ ตอผูเรียนในแตละรายวิชา
5. จํานวนหลักสูตรที่มีผูสอนประจํา และหรืออาจารยพิเศษตอผูเรียนตามเกณฑ
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของหลักสูตร
รายวิชาที่ไดรับการพัฒนาแบบ

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
แตละหลักสูตรรายวิชา วิทยาลัย
- ขอมูล

ไดรับการพัฒนาแบบ สารพัดชาง
จํานวน
เปาหมายของ
สถานศึกษา

ฐานสมรรถนะสอดคลองกับความ ฐานสมรรถนะ
ตองการของสังคม
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

แพร มีรอยละ
100 ของ
หลักสูตร
รายวิชาที่
ไดรับการ
พัฒนาแบบ
ฐานสมรรถนะ
ในรอบ 2 ป
เมื่อ
เปรียบเทียบ
กับรายวิชา
ทั้งหมด

หลักสูตร
รายวิชา
ทั้งหมดที่
เปดสอน
ในสถาน
ศึกษา
- เอกสาร
รายงาน
การ
ประเมิน
ความ
ตองการ
การ
ฝกอบรม
ของ
ผูเกี่ยวของ
/ชุมชน/
สังคม
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ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของหลักสูตร
รายวิชาที่มีการประเมินผล

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
แตละหลักสูตรรายวิชา รอยละของ
- ขอมูลผล

ไดรับการประเมินผล หลักสูตร
การ
วิชาชีพระยะ
ประเมินใน
สั้น ทุก
ระหวาง
รายวิชามีการ
การ
ดําเนินการ
ฝกอบรม
ประเมินผล
ทั้งภาค
การฝกอบรม
ทฤษฏี
ทุกขั้นตอน
ภาคปฏิบัติ
คิดเปนรอยละ
แยกแตละ
100
หลักสูตร
วิชา
- ขอมูลผล
การ
ประเมิน
เมื่อสิ้นสุด
การ
ฝกอบรม
ตามเกณฑ
การจบ
หลักสูตร
รายวิชา
- เอกสาร
แสดง
หลักฐาน
วิธีการ
เครื่องมือ
ตาง ๆ ที่
ใชในการ
ประเมิน
การ
ฝกอบรม
เปาหมายของ
สถานศึกษา
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ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ
คุณภาพการฝกอบรมของ
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
ผูเขารับการฝกอบรมมี สรุปคาเฉลี่ย 
- ขอมูล
ความพึงพอใจตอ
ระดับ
จากแบบ
คุณภาพการฝกอบรม ความพึงพอใจ
สอบ ถาม
ของสถานศึกษา
ของผูเขารับ
ประเมิน
การฝกอบรม
ความ
ไดระดับ
พึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ของผูเขา
โดยเฉลี่ย 4.07
รับการ
อบรมแต
ละ
หลักสูตร
วิชา
- เอกสาร
รายงานผล
การ
ประเมิน
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารับ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
- เอกสาร
สรุป
คาเฉลี่ย
ระดับ
ความพึง
เปาหมายของ
สถานศึกษา

พอใจของ
ผูเขารับ
การอบรม
แตละ
หลักสูตร
วิชา
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของ
สถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของหลักสูตร
รายวิชามีครุภัณฑพอเพียง
ทันสมัย เหมาะสมกับหลักสูตรใน
การฝกอบรม

สถานศึกษามีครุภัณฑ
พอเพียง ทันสมัย
เหมาะสมกับหลักสูตร
ในการฝกอบรม

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
รอยละของ
- เอกสาร

หลักสูตร
สรุปขอมูล
รายวิชาที่มี
ประวัติ
ครุภัณฑ
เกี่ยวกับ
พอเพียง
ครุภัณฑ
ทันสมัย
การศึกษา
เหมาะสมกับ
จํานวน
หลักสูตรใน
ครุภัณฑที่
การฝกอบรม
มีในแตละ
คิดเปนรอยละ
หลักสูตร
91.20 อยูใน
- เอกสาร
ระดับ ดี
สรุป
จํานวนผู
เขารับการ
อบรมใน
แตละ
หลักสูตร
รายวิชา
- เอกสาร
สรุปขอมูล
สํารวจ
ความ

พอเพียง
ทันสมัย
เหมาะสม
กับ
หลักสูตร
ในการ
ฝกอบรม
แตละ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของ
สถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของหลักสูตร
รายวิชาที่มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ
ในการฝกอบรมในแตละหลักสูตร
รายวิชา

สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณเพียงพอ ใน
การฝกอบรมในแตละ
หลักสูตรรายวิชา

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
วิทยาลัย
- รายงาน

สารพัดชาง
ผลการ
แพร ได
ประเมิน
ดําเนินการ
ความ
จัดสรรงบ
พอเพียง
ประมาณใน
และความ
การจัดซื้อ
เหมาะสม
วัสดุฝก
ของวัสดุ
สําหรับการ
อุปกรณที่
จัดการ
ใชในการ
เรียนการ
ฝกอบรม
สอนและ
ในแตละ
การ
หลักสูตร
ฝกอบรม
รายวิชา
ในหลักสูตร
ระยะสั้น
แผนปฏิบัติ

ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และสาขา
งาน
ประจําปงบ
ประมาณ
2554
และได
ดําเนินการ
สํารวจ
ความ
เพียงพอ
รวมทั้ง
ความ
เหมาะสม

การ
ประจําป
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของ
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
วิชา โดย
ใชแบบ
สํารวจ
ความพึง
พอใจและ
สามารถ
สรุปไดวา
ทุก
หลักสูตร
รายวิชาที่

มีวัสดุ
อุปกรณ
ในการ
ฝกอบรม
เพียงพอ
ในการใช
งานและ
เหมาะสม
กับ
หลักสูตร
คิดเปน
รอยละ
100
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ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
ตัวบงชี้ที่
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของหลักสูตร แตละหลักสูตรรายวิชา แตละหลักสูตร 
- ขอมูล
รายวิชาที่มีหองปฏิบัติการ / โรง มีหองปฏิบัติการ / โรง ที่เปดสอน มี
การ
ฝกงาน และอาคารสถานที่ในการ ฝกงาน และอาคาร
หองเรียน
ประเมิน
ฝกอบรมมีเพียงพอ เหมาะสมกับ สถานที่ในการฝกอบรม หองปฏิบัติการ
ความ
เปาหมายของ
สถานศึกษา

หลักสูตร

มีเพียงพอ เหมาะสมกับ โรงฝกงาน
หลักสูตร
เหมาะสมและ
พอเพียง
คิดเปนรอยละ
80.00

เหมาะสม
พอเพียง
ของ
หองเรียน
หองปฏิบัติ
การ โรง
ฝกงาน
และพื้นที่
ปฏิบัติ
- ขอมูล
การใช
หองเรียน
หองปฏิบัติ
การ โรง
ฝกงาน
และพื้นที่
ฝกปฏิบัติ
ตามตาราง
การใช
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เปาหมายของ

สัมฤทธิ์ผลของ

ผลการประเมิน

ขอมูล /

ตัวบงชี้ที่

สถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 11 อัตราสวนของผูสอน
ประจํา หรืออาจารยพิเศษ หรือ
ผูชํานาญการทางวิชาชีพที่ใหการ
ฝกอบรม ตอผูเรียนในแตละ
หลักสูตร

มีผูสอนประจํา หรือ
อาจารยพิเศษ หรือ
ผูชํานาญการทาง
วิชาชีพที่ใหการ
ฝกอบรม ตอผูเรียนใน
แตละหลักสูตร

การดําเนินงาน

ดี พอใช ปรับปรุง

จากการ

ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงงาน/
กิจกรรม ที่
กําหนดไวทํา
ใหสถานศึกษา
มีอัตราสวน
ของผูสอน
ประจํา หรือ
อาจารยพิเศษ
หรือ
ผูชํานาญการ
ทางดาน
วิชาชีพที่ให
การฝกอบรม
ตอผูเรียนใน
แตละหลักสูตร
โดยจัดให
ครูผูสอน 1
คน ตอ
นักศึกษาไม
เกิน 35 คน
เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ
ในการเรียน
การสอน โดย
วิทยาลัยฯ มี
การเปดสอน 3
ประเภท
สาขาวิชา โดย
มีอัตราสวน
ดังนี้ ประเภท
วิชาชาง
อุตสาหกรรม

หลักฐาน
สนับสนุน
-ขอมูล
จํานวนผู
เขารับการ
อบรมใน
แตละ
หลักสูตร
รายวิชา
จําแนก
ตาม
ประเภท
วิชา
- ขอมูล
จํานวน
ผูสอน
ประจําที่มี
คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ
และหรือผู
ชํานาญ
การทาง
วิชาชีพใน
แตละ
รายวิชา
จําแนก
ตาม
ประเภท
วิชา

อัตราสวนครู

65
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 11 อัตราสวนของผูสอน
ประจํา หรืออาจารยพิเศษ หรือ
ผูชํานาญการทางวิชาชีพที่ใหการ
ฝกอบรม ตอผูเรียนในแตละ
หลักสูตร

เปาหมายของ
สถานศึกษา
มีผูสอนประจํา หรือ
อาจารยพิเศษ หรือ
ผูชํานาญการทาง
วิชาชีพที่ใหการ
ฝกอบรม ตอผูเรียนใน
แตละหลักสูตร

ผลการประเมิน
ขอมูล /
สัมฤทธิ์ผลของ
หลักฐาน
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
1 คน ตอ
-ขอมูล
ผูเรียน 17 คน
จํานวนผู
ประเภทวิชา
เขารับการ
พาณิชยกรรม
อบรมใน
อัตราสวนครู
แตละ
1 คน ตอ
หลักสูตร
ผูเรียน 19 คน
รายวิชา
และประเภท
จําแนก
วิชาคหกรรม
ตาม
อัตราสวนครู
ประเภท
1 คน ตอ
วิชา
ผูเรียน 17 คน
- ขอมูล
จํานวน
ผูสอน
ประจําที่มี
คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ
และหรือผู
ชํานาญ
การทาง
วิชาชีพใน
แตละ
รายวิชา
จําแนก
ตาม
ประเภท
วิชา
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึกษาจัดหลักสูตร เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งแหลงเรียนรูภายใน ภายนอกสถานศึกษา ได
รวมมือกับสถานประกอบการที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน จัดการเรียนใหหลากหลายเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรูอยางเปนธรรมชาติจัดวัส ดุ อุป กรณ เพื่อสง เสริมใหเกิดประสิท ธิภาพในการเรียนการสอน จัดหาคอมพิวเตอรให
เหมาะสม จัดอาคารเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานเพียงพอที่มีระบบความปลอดภัยใหครูผูสอนและผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
.............ไมม.ี .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.1 ความรูและทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป1
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป หมายถึง ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแตละคนที่ผาน
เกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานทุกชั้นป เปนดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึง
คุณภาพการศึกษา, ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเ รียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจ
พิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด ใหคะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง, วิทยาลัยสารพัดชางแพร มี
การวางแผนจัดการประชุม เพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคนทุกฝายไดรับทราบและรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
- โครงการประชุมผูปกครอง ครู นักเรียน-นักศึกษา

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
- โครงการสัปดาหวันวิชาการ
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรการจัดการศึกษา มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรูและความคิด จัดกระบวนการ
เรียนรูที่มุงเนนฝกทักษะ กระบวนการคิด ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน เนนใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค ปรับวิธีคิด มี
ทักษะการคิดการสรางปญญาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐานการเรียนรู และ
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ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ มีการวางแผนจัดการประชุมเพื่อ
สรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคนทุก ฝายไดรับทราบ และรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่จะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด ไดนําโครงการ/
กิจกรรมไปดําเนินการ และไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบนําโครงการไปสูการปฏิบัติ มีนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ
กิจกรรมและมีการสรุปรายงานผลตามลําดับ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
- โครงการประชุมผูปกครอง ครู นักเรียน-นักศึกษา
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนด มีนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมและมีการสรุปรายงานผลตามลําดับ ซึ่งทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑดังนี้
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 50.42
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 61.20
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 49.07
- นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 86.48
- นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 86.25

* นักเรียนวิทยาลัยสารพัดชางแพรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 60.07
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป (ปวช.ปที่ 1,2,3 และ ปวส.ปที่ 1,2) ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น
2. จํานวนและรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ แตละหลักสูต ร ประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงาน
อาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการอสนวิชาวิทยาศาสตรตามหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่ง
เปนวิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนควาหาคําตอบของปญหา เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง มีขั้นตอนตางๆ พอสรุปไดคือ
การกําหนดปญ หา การตั้ง สมมติฐาน การทดลอง การรวบรวมขอมูล และการสรุปผล วิท ยาลัยสารพัดชางแพร มีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญของหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงไดมีการดําเนินงานโครงการตางๆ โดยมอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบ ซึ่งมีโครงการสอดคลองกับ ตัวบงชี้ ดังนี้

-

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

-

โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร

-

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ อศจ. และ ระดับภาค

A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรไดมีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี
การมุงเนนใหผูเรียน มี ความรู กระบวนการ และ ทักษะทางวิทยาศาสตรอยูในระดับที่ดี ซึ่งทางวิทยาลัยสารพัดชาง
แพรไดมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองและเปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พุท ธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามวัตถุประสงคขอบงชี้ ที่ 13 ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ ซึ่ง สถานศึก ษาไดดําเนินการตามโครงการวัน
วิทยาศาสตรที่ไดรับอนุมัติ โดยดําเนินการในวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2553 เปนระยะเวลา 1 สัปดาห โดยเนนการมีสวน
รวมและการแกปญหาการประยุกตความรูหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเกิดประโยชนกับวิชาชีพ ผาน
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอน ไดจัดขึ้น เชน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การแขงขันการจัดสวนถาด การแขงขัน
จรวดขวดน้ํา การประกวดชุดรีไซเคิล และการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกชั้นป
และกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิชาชีพในสาขาของตนเองเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ยัง มีการแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับ อศจ. และ ระดับภาค ซึ่ง วิทยาลัย สารพัดชางแพร ไดนําโครงงานวิทยาศาสตรเขาแขงขันทุกป
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 82.33
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงการวิทยาศาสตรโดย
ประยุกตใชหลักการวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรในการปฏิบัติงาน และแกปญหาอยางเปนระบบ ในแตล ะประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
3. รอยละของผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จําแนกตามชั้นป

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.3 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมใหมีการจัดทําศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีการ
บริการการสืบคนขอมูลดวยระบบอินเตอรเน็ตใหบริการแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ดาน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ มีการวางแผนพัฒนาความรู และทักษะ
ของผูเรียนโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธไดจัดโครงการเสริมทักษะการใชภาษาไทย ฝกทักษะการใชภาษาในการสื่อสาร
จนครบ ๔ ทักษะ ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน จนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม มีประกวด
การกลาวสุนทรพจน การโตวาที ระดับหนวยเปนตัวแทนวิทยาลัย ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ ระดับชาติ
เปนตน
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดนําโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะดานการฟง การอาน
การเขียน การสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ โครงการสอนปรั บพื้นฐานวิชาสามัญ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ผูเรี ยนสามารถใชบ ริการสืบ คนขอมูล ดวยระบบอินเตอรเ น็ตไดเปนอยางดี
ผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้น เชน โครงการประกวดการโตวาที การกลาวสุนทรพจน การโตวาที
ประกวดคําขวัญการรณรงคปองกันการใชยาเสพติด สงเสริมใหผูเรียนในแตละชั้นป มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีนักเรียนนักศึกษา รอยละ 82.23 ของผูเรียนทั้งหมด มีทักษะดาน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูก ตอง
เหมาะสม
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามสาขาวิชา และสาขางาน

2. จํานวนผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตร ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยเก็บขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ที่ไดเกรดไมต่ํากวา
2.00
3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดโครงการใชงานหองไอที ใหกับนักศึกษา ปวช.1-3 ทุกแผนกวิชา โดยคํานึงถึงการใช
งานคอมพิวเตอร นัก ศึกษา 1 คน ตอการใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ในเวลาชวงพัก 12.00 -13.00 น. ของทุกวัน จัดทํา
โครงการสารสนเทศ เพื่อการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา (V-cop.net) เพื่อบูรณาการ การใชเทคโนโลยีทางอินเตอรเน็ตและ
ฐานขอมูลในการสืบคนหางานทําในปจจุบันและอนาคต อีกทั้ง เพื่อใหทุกคนภายในวิทยาลัยไดเ ขาถึ งระบบอินเตอรเน็ต
วิทยาลัยไดทําโครงการติดตั้งระบบอินเตอรเน็กไรสายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ไดในบริเวณวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนใหทุกแผนกวิชา ไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหนักศึก ษานําไปพัฒ นาศักยภาพของตนเองและกาวทันเทคโนโลยีใหม อาทิในรายวิชา คอมพิวเตอรเ พื่องานอาชีพ
วิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา วิชาการใชโปรแกรมกราฟฟก วิชาการใชโปรแกรมเวปเพ็จ วิชาเทคโนโลยีสํานั กงาน
ฯลฯ โดยเฉพาะวิชาโครงการ เปนวิชาที่นักศึก ษาตองใชองคความรูที่เ รียน 3 ป มาประยุกต ใชและตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบการสรางงานเปนสวนใหญ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการใชบริการหอง ไอที โดยจัดใหมีเจาหนาที่ที่ร ับผิดชอบ
หอง ไอที เพื่อคอยดูแลแนะนําการใชงานคอมพิวเตอรและการใชบริการดานอินเตอรเน็ต ในชวงเวลา 12.00 -13.00 น. ของ
ทุกวัน มีสมุดบันทึก สําหรับบันทึกการลงชื่อเขาใชบริการในหอง ไอที วช.แพรไดบูรณาการการกรอกขอมูลใหศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา ลงในรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนการกระตุนในนักศึกษาไดอัพเดทขอมู ลสวนตัว เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการคนหางานทํา
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A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการจัดทําโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัยเปนผลทําใหรอยละของผูเ รียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 88.00
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชัน้ ป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
โดยเก็บขอมูลจากผูสอน ในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ
ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละ ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย
สัมพันธที่ดี
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพที่เ รียนมีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัม พันธที่ดี โดยใหนัก เรียนนัก ศึกษา
มีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรม และโครงการที่นักเรียนนักศึกษาสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่บงชี้ถึงความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดี
มีบุคลิกภายเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นเชนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1,
ปวส.1 โครงการดูงานในสถานประกอบการโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนในการเสริมสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดงี ามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อใหนักเรียน

นักศึกษาที่พึงประสงคเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน การ
ประหยัดและอดออม หลีกเสี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด
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อันเปนปณิธานสูงสุดของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสังคมไทย โดยยึดหลักการเกื้อกูลกันและกัน การอยูรวมกันทุกฝายได
รวมกันจั ดกิจ กรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒ นา นร.นศ.ตามแนวทางหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ให นร,นศ. มีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีโดยมีการดําเนินการ 2 ดาน ไดแก
1. ดานการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่มุงเนนให นร,นศ.ทักษะดาน
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. วิท ยาลัยฯ ไดให นร, นศ. มีสวนรวมในการกําหนดกิจ กรรมตางๆ ที่สง เสริม ทั้งในดานวิชาการ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันที่ดี เชน
2.1 นักเรียน ปวช.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมกอนเปดเรียน
2.2 นักเรียน ปวช.1 เขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาหแรกของการเปดสอน
2.3 นักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปถวายเทียบพรรษาในวันเขาพรรษา ตามวัดตางๆ ของแตละสาขางาน
2.4 นักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปรวมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการใชแบบสํารวจ สํารวจนัก เรียนนัก ศึก ษาทุก คนของวิทยาลัยสารพัดชางแพร พบวา ผูเ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี คิดเปนรอยละ 80.91
ผลการประเมินอยูใ นระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 ดานความเปนประชาธิปไตย
1.2 ดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย อดทน ความเสียสระจิตสาธารณะ ความประหยัด
และการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

1.3

ด า นความรั ก ชาติ ศาสน กษั ต ริ ย (ค า นิ ย มความเป น ไทย การอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สานศิ ล ปะ

และวัฒนธรรม)
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชัน้ ป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียน แตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่มีพฤติกรรม 3 ดาน
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3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของวิทยาลัย เชน การ
แตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปน
ตน
3.2 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมชมรมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ให
ความรวมมือกับผูอนื่ ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปนตน
3.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไดแก การแตงกาย การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ
4.

รอยละของผูเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ที่มีคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง ระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยของนัก เรียนแตละคนที่ผานเกณฑการสําเร็จการศึก ษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งผูเรียนจะสําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้
- โครงการประชุมผูปกครอง ครู นักเรียนนักศึกษา
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
- การแตงตั้งอาจารยปรึกษา
- โครงการสัปดาหวันวิชาการ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ ทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ใหผูเรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ ในระดับสาขางาน โดยใช
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบนําโครงการไปสูก าร
ปฏิบัติ มีนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการกิจกรรมและมีการสรุปรายงานผลตามลําดับ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผูปกครอง ครู นักเรียนนักศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
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- คําสั่งแตงตั้งอาจารยปรึกษา
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาหวันวิชาการ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ กิจกรรมและมีการสรุปรายงานผลตามลําดับ ซึ่งทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา คิดเปน รอยละ 32.74
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 18 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ของผูเรียนแตละคนที่ผานเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งผูเรียนจะสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา .00 วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการดําเนินงานและมีขอมูลแสดง
ความตระหนัก การปฏิบัติงานและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
- โครงการประชุมผูปกครอง ประจําภาคเรียนที่ 1,2 ปการศึกษา 2554
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554
- โครงการอบรมพัฒนาผูเรียน
- โครงการศึกษาดูงานฯ
- โครงการวันวิชาการ
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ ทั้งดานพุท ธิพิสัย ทัก ษะพิสัย และจิตพิสัย ใหผูเ รียนสามารถปฏิบัติทัก ษะทางวิชาชีพในระดับสาขางาน โดยใช
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบนําโครงการไปสูการ
ปฏิบัติ มีนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรม และมีสรุปรายงานผลตามลําดับ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาม
โครงการตางๆ ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผูปกครอง

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554
- คําสั่ง/บันทึกโครงการอบรมพัฒนาผูเรียนฯ
- คําสั่งเดินทางไปราชการโครงการศึกษาดูงาน
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการวันวิชาการ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมและมีการสรุปรายงานผลตามลําดับ ซึ่ง ทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 65.75
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้น ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 19 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา ไดมีก ารวางแผนการเรียนการสอน กํากั บ ดูแล
ผูเรียน ตลอดจนแกไขปญหา โดยการแนะนําแนวทางดวยระบบครูที่ปรึกษาของแตละแผนกวิชา
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เพื่อดูแลผูเรียนจนทําใหสามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษา ผานการสอบคัดเลือกขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพตามวิชาชีพสาขางานไดอยางเหมาะสม
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมหองสอบ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมหองสอบ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ และ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดระบบการเรียนการสอนและมีความรอบรูทั้ งภาคทฤษฎีและเนนการ
ปฎิบัติจริง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ วิทยาลัยสารพัดชางแพรมีการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมหองสอบ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดําเนินการบริหารจัดการ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนด โดยมีนักเรียนระดับชั้นปที่ 3 ของระดับ ปวช. มีการเขาสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- สรุปผลการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- สรุปรอยละ 93.25 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ทั้งหมดที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวช.3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จ การศึก ษาในระดับ ชั้น ปวช.3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) หรือหนวยงานอื่นที่ได
การรับรองจาก สมศ. (ถามี)
6. รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคม องคกรทางวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพตางๆ ทีไ่ ดรับการรับรองจาก สมศ. (ถามี)
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 20 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
มาตรฐานวิช าชีพ หมายถึง จุดมุง หมายหลักที่จ ะสรางแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งสง เสริมใหมีก ารปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในวิชาชีพของผูปฏิบัติ เพื่อใหการปฏิบัติงานอาชีพ
มีคุณภาพสูงสุด โดยความหมายดังกลาว วิชาชีพใดๆ ยอมใหบริการแกสาธารณชน หรือองคกรตางๆ โดยตองอาศัย
ความรู ความชํานาญเฉพาะ โดยมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพที่ ผูประกอบวิชาชีพจะตองไดรับการฝกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบอาชีพ
วิท ยาลัยสารพัดชางแพรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยผูสําเร็จการศึกษาจะตองเขารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดนํานักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 66 คน ประกอบ
ไปดวย สาขางานเทคนิคยานยนต จํานวน 21 คน สาขางานติดตั้งไฟฟา จํานวน 20 คน สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม จํานวน 16 คน สาขางานการพัฒ นาเว็บเพจ จํานวน 16 คน เขารับ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดชางแพร ในวันที่
20 – 21 กุมภาพันธ 2555
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร สาขาวิชาไฟฟา ไดนํานักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีนักศึกษา รอยละ 100 ของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ที่เขาสอบ
ที่ผานการ
ลําดับ
สาขางาน
มาตรฐานวิชาชีพ
ประเมิน
รอยละ
ที่
มาตรฐานวิชาชีพ
1 สาขางานติดตั้งไฟฟา
17
17
100
2 สาขางานเทคนิคยานยนต
20
20
100
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
14
14
100
4 สาขางานพัฒนา
เว็บเพจ
8
8
100
รวม
59
59
59
ผลการประเมินอยูในระดับ

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

78
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ทั้งหมดที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
2.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
4.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
5.รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคม องคกรทางวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. (ถามี)
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.7 ความรู และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 21 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1
ป
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ หลักสูตรปกติ ปวช. ปวส. หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการติดตามผูที่สําเร็จการศึกษา มีการวางแผนการจัดการประชุม ระดมความคิดกับบุคลากรในสถานศึกษา และ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกคน ทุกฝายไดรับทราบและรวมกันระดม
สมองในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ แนะแนวการศึกษาตอและแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ แนวทางในการทํางาน ตลอดจนถึงวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อใหเหมาะสมกับอาชีพและใหมี
คุณภาพสนองความตองการของตลาดแรงงานมีโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของผูเ รียนกอนสําเร็จ การศึก ษา ใหมี

ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอมี
การวางแผนระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษา หลังจากที่สําเร็จการศึกษาแลว ไดศึกษาตอในสถาบันการศึกษาใด และทํางาน
ในสถานประกอบการใด หรือวางงาน ซึ่งจะไดประสานกับทางสํานักงานจัดหางาน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาที่ยังวางงานและ
ตองการหางานทํา
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไปดําเนินการ โดยการ
สํารวจ ติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดชางแพรจัดการศึกษา สูการศึกษาตอ เขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ
มีครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูในแตละแผนกวิชาสามารถติดตามผูสําเร็จการศึกษา ถึงขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาที่
ศึกษาตอ การมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ โดยการติดตามขอมูลของผูส ําเร็จการศึกษาในทุกดาน อาทิ เชน การติดตอ
ทางไปรษณีย (ไปรษณียบัตร) ทางอินเตอรเน็ต
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และการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ สงผลใหการติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับได ขอมูล
เปนอยางดี
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ติดตาม ผูส ําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ในปการศึกษาที่ผานมา
(ป ๒๕๕๓) จํานวน ๑๑๑ คน (สําเร็จการศึกษาไปแลว ๑ ป) ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ๒๙.๒๑ และศึกษาตอภายใน ๑ ป จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๒๒
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนผูสําเร็ จการศึกษาในปก ารศึกษาที่ผานมา ที่ไดง านทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละหลักสูตรตาประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน

(ทั้งนี้ใหสถานศึกษานําเกณฑการพิจารณาของ สมศ. รอบสาม เปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย)
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา ไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ใชบริการนักศึกษา ของผูสําเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางแพรการจัดสงแบบคําขออนุญาตผูปกครองเพื่อใหนักศึกษา
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ฝกงานนอกสถานที่ การใหนักศึกษาเขียนคํารองขอฝกงาน การทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขารับการ
ฝกงานใหสถานประกอบการ พรอมกับแนบหนังสือตอบรับนักศึกษาฝกงาน การทําหนังสือสงตัวนักศึกษาเขารับการ
ฝกงาน และไดมีการทําบันทึกขอความในการขอปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานเพื่อไดมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
ฝกงานที่จะออกฝกประสบการในสถานประกอบการและไดมีการทําบันทึกขอความในการขอจัดการสัมมนานักศึกษา
ฝกงานเพื่อใหนักศึกษาไดนําประสบการณที่ไดจากการฝกงานมาบอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนนักศึก ษา
นํามาซึ่งการที่จะปรับปรุงในสวนตางๆของการฝกงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดียิ่งขึ้นในครั้งตอไป
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร สงแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
ที่รับนักศึกษาเขาฝก งานเกี่ยวกับความรูความสามารถดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถ
พื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและไดมีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝกงานเพื่อไดมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกงานที่จะออกฝกประสบการณในสถานประกอบการและไดมีการ
จัดการสัมมนานักศึกษาฝกงานเพื่อใหนักศึกษาไดนําประสบการณที่ไดจากการฝกงานมาบอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับเพื่อนนักศึกษานํามาซึ่งการที่จะปรับปรุงในสวนตางๆของการฝกงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดียิ่งขึ้นในครั้งตอไป
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)

จากการรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของนายจางและผูป ระกอบการที่ตอบแบบสอบถามพบวาสถาน
ประกอบการที่มีความพึง พอใจตอผูฝกงานในดานความรูความสามารถในทางทฤษฏี และมีทักษะในการทํางานตาม
สาขาวิชาชางที่ปฏิบัติ การมีมนุษยสัมพันธ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
ความสื่อ สัต ยสุ จ ริ ต ความเชื่อ มั่น ในตนเอง การมีสั ม มาคารวะ อ อ นน อมถอ มตน ความคิ ริเ ริ่ม สร างสรรค และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
สรุประดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงานของวิทยาลัยสารพัดชางแพร ปการศึกษา
2554
รอยละความพึงพอใจของสถาน
ระดับความพึงพอใจของสถาน
สาขางาน
ประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงานของ ประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
ของวิทยาลัยสารพัดชางแพร
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ตัดผมชาย
เสริมสวยหญิง
อาหารขนม
ตัดเย็บเสื้อผา

86.95%
82.24%
89.86%
80.15%
87.87%
87.50%
82.66%
92.75%
86.24%

4.20
4.23
4.49
4.20
4.39
4.37
4.02
4.63
4.31

81
สรุป: ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางแพร ปการศึกษา 2554 คิดเปนรอย
ละ 86.24 %
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางแพร ปการศึกษา 2554 อยูใน
ระดับ 4.31
จํานวนสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาจํานวน 43 สถาน
ประกอบการ จากจํานวนทั้งหมด 50 สถานประกอบการ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการที่ใหขอมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน ไดแก ความรูความสามารถทางดานวิชาการ ความรูความสามารถพื้นฐานที่
จําเปนในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลัก สูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวิชา โดยแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ที่มีมาตรวัด 5 ระดับ
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน แตละหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.9 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําหลัก สูตรฐานสมรรถนะของสถานศึก ษาโดยจัดโครงการประเมิน
มาตรฐานอาชีวศึกษาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อดําเนินการ ประเมินผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพในสาขาที่ไดศึกษาโดยรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด กําหนดแนวทางการจัดมาตรฐานการฝกอาชีพของสาขาวิชาตาง ๆ
ที่เปดสอนในระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการที่เขารวมจัดการศึกษารวมกับวิทยาลัย
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาไดแตงตั้งและมอบหมาย ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัด
ชางแพร รวมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการจัดทํามาตรฐานการฝกอาชีพ โดยลงนามความ
รวมมือ MOU กับเขตพื้นที่ก ารศึกษาแพร ลงนามความรวมมือ MOU กับ สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การจัดระบบการเรียนการสอน แนวการฝกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไป
ตามความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดําเนินการจัดแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด
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และทําการปะเมินนักเรียนนักศึกษา ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สําเร็จการศึกษาทําการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเขาทดสอบในสาขาวิชาตาง ๆ ของสถานศึกษา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)

จากการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ อยางเปนระบบจนทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนทําใหสถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 100 เปนไปตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและทองถิ่น นักเรียนไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระเปนที่ยอมรับของสังคม
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดทีเ่ ปดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนรายวิชา ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพที่เปดสอนในสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
2.1 ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชน
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียนที่สอดคลองกับ
ความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน
2.4 รายงานการนําผลการประเมิน ไปใช
3. รอยละของรายวิชา ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ที่เปดสอนในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.10 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร สงเสริมใหครูผูสอนในแตละสาขางานจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ มีความรอบรู สามารถคิดเปน
แกปญหาเปน มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประกอบกิจกรรมในการสอน มีการวัดผลและประเมินผลโดยใช
วิธีการที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มุงเนนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ มี
การวิเคราะหเนื้อหาตามสมรรถนะของรายวิชา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหา ในแผนการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีการกําหนดใหครูผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถิ่น มีการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
มีรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน มีการนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ครูผูสอนวิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยคิดเปนรอยละ 90.85 มี
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยผานการตรวจการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจากฝาย
วิชาการ มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอน สามารถนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูไดเปนอยาง
ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ ดังนี้
2.1 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
2.4 มีการนําผลการประเมินมานพัฒนาการจัดการเรียนรู
3. รอยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.10 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 25 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีบุคลากรสายผูสอนจบการศึกษาตรงสายวิชาชีพ มีประสบการณในการสอน มีการจัดการ
เรียนรูใหแกนักเรียนในดานอาชีพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสมรรถนะและโครงสรางหลักสูตร ตลอดจนแนวคิดทางการ
ศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินการวางแผนการเรียนรูใหกับนักเรียน มีการพั ฒนาการจัดทําสื่อการเรียนการสอน มี
เทคนิคในการถายทอดความรู การวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระดับความพึงพอใจผูเรียนตอ
คุณภาพการสอน
A 2 ความพยายาม (Attempt)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย โดยเนนใหนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได
จริง ครูผูสอนมีการใชสื่อการสอนที่ทําใหนักเรียนรูเห็นและปฏิบัติจริง และสื่อการสอนมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน มีก าร
ประเมินการสอนโดยผูเกี่ยวของมีการประเมินระดับความพึงพอใจ
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ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนแลวนําผลการประเมินมาจัดการพัฒนาการเรียนรู เพื่อใหมีการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งแพร ได สํ า รวจระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นต อ คุ ณ ภาพการสอนของครู ที่ ต อบ
แบบสอบถาม พบวา ผูเรียนมีความพึง พอใจตอคุณภาพของผูส อนในดานความรู ความสามารถในรายวิชาที่ส อน
ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อการเรียน การวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.25 เทากับรอยละ 85.00

ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา / สาขางาน
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน ในดานตาง ๆ ไดแก ดานความรู
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล เปนตน โดยใชแบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับ
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.10 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
A 1 ความตระหนัก (Awareness)

วิท ยาสารพัดชางแพร ไดเ ปดการเรียนการสอนแบงออกเปน 5 สาขาวิชาในแตละปงบประมาณไดจัดทําแผน
งบประมาณประจําป 2554 เพื่อจัดสรรงบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในรอบปการศึกษา 2554
และเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณที่ใชในการศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรูของแตละสาขางาน
A 2 ความพยายาม (Attempt)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใชงบประมาณที่ไดรับจาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ใน 5 สาขาวิชาเพื่อการจัดซื้อวัสดุฝก และอุปกรณการเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใชจัดการเรียนการสอนและนักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติตามหลักสูตร
สมรรถนะตามสาขาวิชาที่เรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะวิชาชีพและความรูที่ไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอน และใชใน
ชีวิตประจําวันตอไป
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A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใชงบประมาณรอยละ 17.34 ของงบดําเนินการทั้งหมดที่วิทยาลัยสารพัดชางแพร
ไดรับเพื่อจัดซื้อวัสดุฝก และอุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. งบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา
2. งบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.11 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 27 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพ ระดับ ปวช.จํานวน 5 สาขาวิชา ปวส. จํานวน 4
สาขาวิชา และมีการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชคอมพิวเตอร
ตามหลักสูตร โดยมีการจัดใหมีตารางใชพื้นทีต่ ามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแตละหอง
มีจํานวนเพียงพอตอผูเรียน
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลัยสารพัดช างแพร ไดจัดใหมีตารางการใชพื้นที่ ใชเ ครื่องคอมพิ วเตอรทุก รายวิ ชา และหอ งปฏิบั ติก าร
คอมพิวเตอรทุกหอง ดังนี้
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 5 หอง
2. หองปฏิบัติการกลาง จํานวน 1 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง
3. หองสมุดที่จัดใหมีการสืบคนขอมูลดวยอินเตอรเน็ต มีจํานวน 1 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 6
เครื่อง
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระบบคอมพิวเตอรมีความเหมาะสมและพอเพียงในแตละสาขาวิชา จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร
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หอง IT
หอง IT 2
หองคอมฯ 3
หองคอมฯ 4

หอง IT
หอง IT 2
หองคอมฯ 3
หองคอมฯ 4

ผลการประเมินอยูในระดับ

ภาคเรียนที่ 1/2554
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
เกณฑ
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง

ดี
ดี
ดี

ภาคเรียนที่ 2/2554
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
เกณฑ
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน 1 คน : 1 เครื่อง

ดี
ดี
ดี

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอหอง
3. จํานวนผูเรียน ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
4. จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.12 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 28 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งแพร ได มุ ง พั ฒ นาทางด า นห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ที่ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ ห เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมและไดจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อให สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการใหหัวหนาสาขางานไดทําการจัดทําตารางการใชพื้นที่และตารางการใชชั้น
เรียนใหเหมาะสมกับสาขางานและรายวิชาและไดตรวจเช็คซอมอาคารเรียนและหองปฏิบัติงาน ตอเติมอาคารแหลงเรียนรู
อื่นๆอยูตลอด
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการดําเนิน งานดานความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนและความเหมาะสมของ อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติงาน สํารวจความ
พึงพอใจการใชหองเรียน
เปนตน
ผลการประเมินอยูในระดับ

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
2. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก
3.1 มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
3.2 มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบตั ิ
3.4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.12 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 29 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร จัดใหมีแหลงคนควาหองสมุดหรือศูนยวิทยบริการที่มีปริมาณ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือ จํานวนครุภัณฑและอุปกรณ ที่เพียงพอตอการใชบริการ ระบบที่ใชในการจัดหมวดหมูหนังสือเปนระบบที่นิยมใช
กับ ทั่วไป คือระบบทศนิยมดิวอี้ ผนวกกับ การใชฐานขอมูล ในการจัดเก็บ และการใหบ ริ ก าร การจัดทําสถิติตางๆ
ฐานขอมูลที่ใชคือ Newslibrary
นอกจากจะมีการใหบริการแกนักศึกษาภายในแลว หองสมุดวิทยาลัยสารพัดแพรยังมีการใหบริการแก
บุคคลภายนอกคือ กลุมนักศึกษาระยะสั้นที่เขามาเรียนภายในวิทยาลัยดวย
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลัยสารพัดชางแพร ไดทําการจัดซื้อหนัง สือที่ดี มีป ระโยชน ทั้ง ในรายวิชาที่มีก ารเรียนการสอนและ
นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน ทั้งนี้เพื่อประโยชนของนักศึกษาทั้งดานความรูที่จะไดรับนอกจากนี้ยังจะเปนการฝกฝนให

นักศึกษาเปนผูที่มีความขยัน มีความใฝเรียนใฝรู นอกจากหนังสือที่ดีและมีประโยชนหองสมุดยังมีการจัด ซื้อวารสาร
นิตยสาร ที่จะเสริมสรางความรูดวย
ทั้งนี้ยังมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุด เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาหองสมุดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการใหบริการแกชุมชน มีจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่เพียงพอตอสาขาวิชาตางๆ มีบรรยากาศที่เอื้อต อการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด หองสมุดวิทยาลัยสารพัดชางแพรสามารถปฏิบัติตามคําอธิบายครบทั้ง 4 ขอ อยูในเกณฑ
ระดับ ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูลการใชงาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.12 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 30 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 4 สาขาวิชา ดังตอไปนี้
1. แผนกชางยนต
2. แผนกชางไฟฟา
3. แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
4. สาขาพณิชยการ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดกําหนดใหแตละสาขาวิชาไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ และอุปกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผล
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554 ไดทําการจัดซื้อ,ซอมแซม
ครุภัณฑและอุปกรณ เพื่อใหจํานวนครุภัณฑ และอุป กรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี มีความ
เพียงพอ เหมาะสมมีความทันสมัย
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากผลการดําเนินการมีการพัฒนา ดําเนินการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณ ที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน แตละสาขาวิชามีครุภัณฑ อุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน และอยูในสภาพที่ใช
งานไดดี และมีความเพียงพอ และเหมาะสมมีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 98.00
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
สถานศึกษาจะตองจัดทําสรุปขอมูลการดําเนินงานและมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน ความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ / ความเพียงพอ / ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.13 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูใน
สาขาวิชา / สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรู ในสาขาวิชา / สาขางาน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดทําโครงการความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของแตละแผนกวิชา
หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน มีเอกสารขอมูล เอกสารสรุปจํานวนสาขางานที่เปดสอนในแตละหลักสูตรในวิทยาลัย
สารพัดชางแพร ดังนี้
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดทําปายเตือนภัยและระบบปองกันความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติงาน
ของแตละสาขางานและโรงฝกงาน
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A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดใหมีการติดตั้งปายเตือนภัยและระบบปองกันความปลอดภัยของแตละสาขางาน
และโรงฝกงาน จัดใหมีระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอย
ละ 92.50
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพโดย
พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
2.1 ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภัย
2.3 ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
2.4 สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
2.5 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพื้นที่นอกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา
3. รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.14 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 32 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีความตระหนักโดยจัดใหมีการอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากรในสังกัดเปนประจํา
ทุกป เชน โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการอบรมของหนวยงานราชการตางๆ
A 2 ความพยายาม (Attempt)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการออกคําสัง่ และจัดสงบุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ครู และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบทุก
คน คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนครูและบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
4. รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.15 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเห็นความสําคัญในการระดมทรัพยากรดานบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจัก ร และ
อุป กรณ จากภายในสถานศึก ษาและภายนอกสถานศึ ก ษา โดยไดมี ก ารจั ดทํ า โครงการ/แผนงาน/กิ จ กรรม รองรั บ
ประกอบดวย การจัดหาวิทยากรฝก อบรมจากภายในและภายนอกสถานศึก ษา การระดมทรัพยากรเงิน วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่นๆ ภายในสถานศึกษา ขอมูลการศึกษาดูงานของสถานศึกษาและขอมูลการออกหนวยใหบริการ
เพื่อการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ

มาใหความรูแกครู นักเรียนนักศึกษา มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและแหลงเรียนรูอื่นอยางตอเนื่อง ไดสงเสริมให
ผูเรียนไดคิดคนสรางสรรคสิ่งประดิษฐนวัตกรรมใหมๆ และสงเสริมผูเรียนไดรวมกิจกรรมดานจิตอาสา เชน การออกหนวย
ใหบริการแกประชาชนทั่วไป มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน เงินทุน เงินบริจาค ผลงานทางวิชาการ การประชาสัมพันธจาก
หนวยงานตางๆ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ป
การศึกษา 2554 มีการเชิญวิทยากรรวมภายในและภายนอกสถานศึกษา จํานวน 12 ครั้ง การระดมทรัพยากรดานการเงิน
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณอื่นๆ จากภายในและภายนอกสถานศึกษา จํานวน 18 ครั้ง การศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษาและการออกหนวยใหบริการประชาชน จํานวน 34 ครั้ง สรุปการระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน 64
ครั้ง
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ จากสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.15 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร เห็นความสําคัญในการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการวางแผนและการปฏิบัติงานรวมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนของวิท ยาลัยสารพัดชางแพรมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดมีการจัดทํากิจกรรมตางๆดังนี้ โครงงานจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีฝก งานรายวิชา โครงงานการดําเนินการสัมมนานัก เรียน นั กศึก ษาฝกงาน ประจําปก ารศึกษา 2554
โครงการลงนามและติดปายความรวมมืออาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวศึกษา
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพรไดดําเนินการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดหาสถานประกอบการเพื่อรวมมือกันในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและระบบปกติ โดยการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด เอกสารประกอบดังนี้ หนังสือขออนุญาตจากผูปกครอง หนังสือสงนักศึกษาเขา
รับการฝกงาน หนังสือตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ ตารางนิเทศฝกงานแตละสาขาวิชา บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาฝกงานแตละสาขาวิชา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวทําใหสถานศึกษามีสถานประกอบการรวมกัน จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ จํานวน 50 แหง
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
2. รายชือ่ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาทั้งในระบบทวิภาคีและ/หรือ
ระบบปกติ
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3. แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่ไดเรียนโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่
เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมด
4. แตละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผูเ รียนที่ไดเ รียนโดยระบบความรวมมือในสถานประกอบการหรือ
หนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป สําหรับระดับ ปวช. และไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอปสําหรับ
ระดับชั้น ปวส. (รอยละ 10 ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
5. แตละสาขางานดําเนินการใหผูเรียนที่เรียนโดยระบบความรวมมือทุกคนไดรับการนิเทศจากครูฝกในสถาน
ประกอบการ

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.15 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีความตระหนักถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนจงมีการระดมทรัพยากร ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึก ษา มาใหค วามรูกั บ นัก เรี ย นในสถานศึ ก ษา และพานั ก เรี ยนเข า ไปศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการที่มีผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานมาใหความรูกับนักเรียน โดยมีการจัดทําเปนโครงการทุกแผนก
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ อยางตอเนื่องเสมอมา
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งแพร ได จั ด ทํ า การอบรมภายในสถานศึ ก ษา ทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งใหแผนกทุกแผนกทําโครงการศึกษาดูงานและบรรยายโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ใน
สถานประกอบการตาง ๆ ตามสาขางานของตน สนับสนุนใหส ถานประกอบการมาใหความรูในการสมัครงาน และ
การศึกษาตอจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีการดําเนินงานและปฎิบัติตนจนพบความสําเร็จตามขอกําหนด
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีสาขางานที่เปดสอนในหลัก สูตร ปวช. 5 สาขางาน คือ ชางยนต ชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส บัญชี และคอมพิวเตอร รวมทั้ง หลักสู ตรระยะสั้น ซึ่ง ทุกแผนกมีก ารจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการ
พัฒนาผูเรียน ทั้งในสถานศึกษา หรือพานักเรียนไปพบผูเชี่ยวชาญนอกสถานศึกษา เชน ในสถานประกอบการ จึงทํา ให
ทุก สาขางานมีผูเ ชี่ยวชาญมารวมในการพัฒ นาผูเ รียนตั้ง แต 2 คน – ชั่วโมง ตอภาคเรียนขึ้นไป คิดเปนร อยละของ
สาขาวิชา 100% ตามเกณฑ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอน

2. จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน แตละ
สาขางานตอภาคเรียน
3. จํานวนสาขางานที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมง
ตอภาคเรียนขึ้นไป
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.15 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 36 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเห็นความสําคัญในการจัดหาครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชาให
มีอัตราสวนตอผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด (1:31 ในแตละสาขาวิชา) โดยจัดทําแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ จัดทํา
แผนการรับนักเรียนประจําป 2554 แผนการพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากําลังครูและบุคลากร นอกจากนี้ วิทยาลัยยังใช
แบบฟอรมการทําสัญญาจางครู ครั้งละ 2 ภาคเรียน ป 2553 หรือ ป 2554
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา ขอมูลจํานวนนักเรียน
นักศึกษาในแตละสาขางานจากงานทะเบียนและขอมูลครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพ ในแตละสาขาวิชา จากงาน
บุคลากร แลวดําเนินการเทียบอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา ตอนักศึกษาในแตละ
สาขาวิชา เพื่อใหอัตราสวนระหวางครูผูสอนและนักศึกษาตรงกับเปาหมาย นอกจากนี้ยังสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
อบรมดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการเปดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ จํานวน 5 สาขาวิชารอยละ 100 ของ
ครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตอผูเรียนตามเกณฑ คือ ครู 1 คน ตอผูเรียน 31 คน
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขาวิชา / สาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา / สาขางาน
3. จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา / สาขางาน
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4. อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
5. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผูสอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
6. รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ
ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.15 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 37 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเห็นความสําคัญในการจัดหาครูผูสอนประจําในแตละสาขาวิชาใหมีอัตราสวนที่
เพียงพอตอผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูเรียนไดรับการดูแลจากครูผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไปนี้คือ เอกสารแสดงจํานวนผูเรียนทั้งหมดใน วิทยาลัยสารพัดชางแพร ประจําปการศึกษา 2554
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลัยสารพัดชางแพร มีจํานวนครูผูสอนที่ทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพประจําในแตล ะหลัก สูตรสาขาวิชา ที่
เพียงพอตอจํานวนผูเรียนตามอัตราสวนตามเกณฑที่กําหนด ( 1:25 ในแตละสาขาวิชา ) เพื่อตองการใหครูผูสอนมี
อัตราสวนที่เหมาะสมตอการดูแลนักเรียน นักศึกษา ตอไปนี้คือ เอกสารแสดงจํานวนครูผูทั้งหมดในแตละสาขาวิชา และ
เอกสารแสดงอัตราสวนระหวางครูผูสอนกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีอัตราสวนครูผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งหมดในอัตราสวนของครูผูสอน 1 คน ตอ
ผูเรียนนอยกวา 25 คน อยูในเกณฑระดับ ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนผูสอนประจําทั้งหมดของสถานศึกษา

 ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.16 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการดูแลนัก เรียนนัก ศึก ษา โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา และสรางภูมิคุม กัน
ตลอดจนปรับปรุงแกไขความประพฤติ ไดมีการจัดเก็บรวบรวมประวัติ ขอมูลนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ขอมูลมาประกอบการสรางเครื่องมือแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับระบบครูที่ปรึกษา คือ แบบรายงานพบครูที่ปรึกษา (Home
Room) เพื่อ ใหคํา ปรึก ษา คํา แนะนํา ปองกัน ตั ก เตือ น ดูแ ลและปรับ ปรุ ง แกไ ขความประพฤติของนัก เรียนนั ก ศึก ษา
ประสานงานและรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ใหผูเกี่ยวของทราบ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ มีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคโดยการดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดทําใบบันทึกผลการติดตามดูแลนักเรียน ประจําสัปดาห และนอกจาก เขาพบแตละสัปดาหแลว จะเรียกนักเรียนพบกับครู
ที่ป รึก ษาในตอนเชาหลัง เลิกกิจกรรมเคารพธงชาติทุ ก วัน เพื่อชี้แจงหรือเสนอแนะเรื่องที่จําเปนสําหรับ นัก เรียน โดยมี
เปาหมายจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ 36 ครั้ง/ ป
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เอกสาร / รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

 ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.16 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติด ชนิดรายแรง เชน ยาบา ฯลฯ ใหกับผูเรียนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
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A 2 ความพยายาม (Attempt)
จัดทําขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษาและจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด รายงานผลการตรวจแตละครั้ง
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการรวบรวมขอมูลการตรวจหาสารเสพติด ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการตรวจหาสาร
เสพติด จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผูเขารับการตรวจสารเสพติด ครั้งที่ 1 จํานวน 377 คน จากนักเรียนทั้งหมด 431 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 492 คน คิดเปนรอยละ 87.60
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด
3. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.16 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการวางแผนการบริหารจัดการและมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยจัดบุคลากรใหตรงกับการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อความ
เหมาะสมในการพัฒนาผูเรียน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุนดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- โครงการประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2554
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2554
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดการบริหารบุคลากรใหครูที่ปรึกษาและการติดตามทั้งทางดานการเรียน
และความประพฤติ อยางสม่ําเสมอ มีโครงการประชุมผูปกครอง การติดตามของฝายวิชาการ และงานครูที่ปรึกษา
รวมกับแผนกวิชาและการประสานงานระหวางครูผูสอนรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนในการรับผิดชอบของ
ผูเ รียน เพื่อทําใหผูเ รียนไดรับ ความรู และทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพตามที่ห ลักสูตรกําหนดไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามหนาที่ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมผูปกครองและชี้แจงนโยบายเรียนฟรี15 ป ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2554
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- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมผูปกครองและชี้แจงนโยบายเรียนฟรี
15 ป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
- บันทึกขอความขออนุญาตดําเนินการจัดกิจกรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ใหม และจัดประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “วันวิชาการ” ประจําปการศึกษา 2554
- คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการที่วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใหความสําคัญในการดําเนินการจัดการใหครูที่ปรึกษาและการติดตามทั้ง
ทางดานการเรียนและความประพฤติ อยางสม่ําเสมอ มีโครงการประชุมผูปกครอง การติดตามของฝายวิชาการและงานครู
ที่ปรึกษา รวมกับแผนกวิชาและการประสานงานระหวางครูผูสอนรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนในการรับผิดชอบ
ของผูเ รียน เพื่อทํา ใหผูเ รียนไดรับ ความรู และทั ก ษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพตาที่ห ลัก สูตรกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. และปวส.
ที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ 16.98

ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนแรกเขา ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน แตละหลักสูตร ตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
2. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
3. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ที่ออกกลางคัน และสาเหตุ
การออกทุกชั้นป
4 . ร อ ย ล ะ ขอ ง ผู เ รี ย น ที่ อ อ ก ก ล า ง คั น ใ น แต ล ะ ห ลั ก สู ต ร ต า ม ป ร ะ เ ภ ท วิ ชา ส า ขา วิ ชา แล ะ
สาขางาน ทุกชั้นป
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.17 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 41 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมคานิยม
ที่ดีงาม ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ เพื่อใหเกิดจิตสํานึก ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
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บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี โดยใหนักเรียนนักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม และโครงการที่นักเรียนนักศึกษา ไดเขารวม
เปนกิจกรรมที่สงเสริมในดานวิชาการ ซึ่งทําใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรู ความจํา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหบรรลุผ ลสัม ฤทธิ์ในการเรียนการสอนได เชน กิจกรรมวันวิชาการ ทั้ง นี้ นักเรียนนักศึก ษา ยัง ไดเ ขารวมกิจกรรมที่
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่บงชี้ถึงความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ เชน กิจกรรมปฐมนิเทศและ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง กิจกรรมทางดานบุคลิก ภาพและมนุษยสัม พันธ เชน โครงการตรวจสุขภาพ นั ก เรียน
นักศึกษา ประจําป ฯลฯ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการจัดการเรียนการอสนโดยมุงเนนในการเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อใหนกั เรียนนักศึกษา ที่
พึงประสงคเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน การประหยัด และอด

ออม หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด อันเปนปณิธานสูงสุดของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสังคมไทย โดยยึดหลักการเกื้อกูลกัน
และกัน การอยูรวมกันทุกฝายไดรวมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษา ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุ คลิกภาพ
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
วิท ยาลัยสารพัดชางแพร ใหนักเรี ยนนัก ศึก ษา ไดเ ขารวมกิจ กรรมที่สง เสริม ในดานวิชาการ ซึ่ง ทําใหนักเรียน
นักศึกษา ไดรับความรู ความจํา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยมีการดําเนินกิจกรรม 2 ดาน ไดแก
1. ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน วิทยาลัยฯไดดําเนินการตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่มุงเนนใหนักเรียน
นักศึกษา ทักษะความรูดานวิชาชีพที่กอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน
2. วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใหนักเรียนนักศึกษา มีสวนรวมในการกํา หนดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมทั้งในดาน
วิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี เชน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพิธีไหวครู และบวงสรวงองคพระวิษณุกรรม กิจกรรมประชุมผูปกครอง
ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดกิจกรรม และดําเนินงานตามแนวทางดังกลาว ขางตน ในปการศึกษา 2554 พบวา
รอยละ 83.00 ของผูเ รียนทั้ง หมด มีกิจ กรรมสง เสริม วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีง ามในวิ ชาชีพ มี
บุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม สงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้

ขอกําหนดที่ 3.18 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 42 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และนํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานที่จัดทําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ โดยรวมจัดทําโครงการและกิจกรรมตามวันสําคัญตาง ๆ ในปพ.ศ.2554
เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การจัดทํากิจกรรมวัน
เขาพรรษา วันไหวครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม และประเพณีลอยกระทง เปนตน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการตาง ๆ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ โดยมุงเนนนักเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) โครงการพัฒนาสถานที่สําคัญทางศาสนา และปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนเขารวมกิจกรรม 104
คน จากนักเรียน ปวช.1 ทั้งหมด 117 คน คิดเปนนักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ 89
สรุป จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ
81
2. กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1) โครงการไหวครูและบวงสรวงองคพระวิษณุกรรม มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 384 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 566 คน คิดเปนนักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ 68.00
2) โครงการถวายเทียนพรรษา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 418 คน จากนักเรียนทั้งหมด 566 คน คิด
เปนนักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ 74.00
3) โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูฯ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 411 คน จากนักเรียนทั้งหมด 434 คน
คิดเปนนักเรียน เขารวมกิจกรรม รอยละ 95.00
สรุป จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี คิดเปนรอยละ 79.00
รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่มีกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครบ ทั้ง 2
ประเภทกิจกรรมคิดเปนรอยละ 84
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรม สงเสริมการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.19 สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 43 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงาน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ หมายถึง การคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยใชมากอน หรือเปน
การพัฒ นาดัดแปลงของเดิม ที่มีอยูแลวใหทันสมัยและไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนําสิ่งประดิษฐมาใชจะชวยใหการทํางานนั้น
ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดเมื่อสิ่งประดิษฐไ ดรับการ
ยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติงานสิ่งประดิษฐนั้นจะเปนนวัตกรรมใหมตอไป
วิจัย หมายถึง การคนควาหาความจริงโดยวิธีการอยางมีระบบเชื่อถือได หรือกระบวนคิดแลวทําอยางเปนระบบ
เพื่อคนหาองคความรูใหม
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปดใหผูเรียนไดทําการศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอื่นในการคนควาหาคําตอบ
ซึ่งวิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งหมด 5 สาขางาน ทุกสาขางานได
สรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรม งานวิจัยและโครงงานตาง ๆ ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การอํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวัน กระประกอบอาชีพอิสระและการตอยอดนวัตกรรมตามความตองการของชุมชนใน
ทองถิ่น
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีก ารปฏิบัติจ ริงในโรงงาน โรง
ฝกงานและสถานประกอบการการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองเปนระบบใหนักเรียนนักศึกษาสรางความรูดวยตนเอง มีการคิดวิเคราะห การแกปญหา การใชสื่อ เครื่องมือ
อุปกรณ ครูผูสอนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรตามสมรรถนะของสาขาวิชาที่เรียน
กอใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม งานวิจัยและโครงงานตาง ๆ ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จํานวน ทั้งหมด 83
ชิ้นงาน
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A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดร วบรวมขอมูลในปการศึกษา 2554 รอยละ 100 ของสาขางานทั้งหลักสูตร ปวช.
และ ปวส. มีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตามกําหนด ดังนี้
- สาขางานไฟฟากําลังจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวน 17 ชิ้น/ป คิดเปน รอยละ 100
ระดับ ปวช. จํานวน 8 ชิ้น ระดับ ปวส. จํานวน 9 ชิ้น คิดเปนรอยละ 100
- สาขางานยานยนต จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จํานวน 31 ชิ้น/ป
ระดับ ปวช. จํานวน 21 ชิ้นงาน ระดับชั้น ปวส. จํานวน 10 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 100
- สาขางานอิเล็กทรอนิกสจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวน 13 ชิน้ /ป
ระดับ ปวช. จํานวน 5 ชิ้นงาน ระดับชั้น ปวส. จํานวน 8 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 100
- สาขางานการบัญชีจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวน 2 ชิ้น/ป
ระดับ ปวช. จํานวน 2 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาคอมพิวเตอร จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน จํานวน 20 ชิ้น/ป
ระดับ ปวช. จํานวน 12 ชิ้นงาน ระดับชั้น ปวส. จํานวน 8 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 100
รอยละของสาขางานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน
คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตร ที่สถานศึกษาเปดสอน
2. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่เปน
ประโยชนการพัฒนาการเรียนการสอน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน,ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ที่
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ

4. จํานวนสาขางาน ที่จัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ
4.1 ระดับ ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง / ภาคการศึกษา
4.2 ระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง / ภาคการศึกษา
5. รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.19 สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 44 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ หรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ หมายถึง การคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยใชมากอน หรือเปน
การพัฒ นาดัดแปลงของเดิม ที่มีอยูแลวใหทันสมัยและได ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนําสิ่งประดิษฐมาใชจะชวยใหการทํางานนั้น
ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดเมื่อสิ่งประดิษฐไ ดรับการ
ยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติงานสิ่งประดิษฐนั้นจะเปนนวัตกรรมใหมตอไป
วิจัย หมายถึง การคนควาหาความจริงโดยวิธีการอยางมีระบบเชื่อถือได หรือกระบวนคิดแลวทําอยางเปนระบบ
เพื่อคนหาองคความรูใหม
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปดใหผูเรียนไดทําการศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอื่นในการคนควาหาคําตอบ
ซึ่ง วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดการเรียนการสอนของหลัก สูตรทั้งหมด 5 สาขางาน ทุกสาขางานไดสราง
สิ่งประดิษฐนวัตกรรม งานวิจัยและโครงงานตาง ๆ ที่นําไปเผยแพรและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การ
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพอิสระและการตอยอดนวัตกรรมตามความตองการของชุมชน
ในทองถิ่น

A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีการปฏิบัติจริงในโรงงาน โรง
ฝกงานและสถานประกอบการการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองเปนระบบใหนักเรียนนักศึกษาสรางความรูดวยตนเอง มีการคิดวิเคราะห การแกปญหา การใชสื่อ
เครื่องมืออุปกรณ ครูผูสอนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรตามสมรรถนะของ
สาขาวิชาที่เรียนกอใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม งานวิจัยและโครงงานตาง ๆ ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
จํานวน ทั้งหมด 83 ชิ้นงาน การเขารวมประกวดการแขงขันที่ทางหนวยงานไดจัดขึ้น มีการนํามาใชประโยชนในการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ มีการเผยแพร ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ที่วิทยาลัยสารพัดชางแพรไดรับ ไดแก
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สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ที่ไดรับรางวัล จํานวน 7 ชิ้นงาน
2. รถเข็นถังน้ําเอนกประสงค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับ ภาคเหนือ
2. เครื่องเลื่อยไมแบบสายพาน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ
3. กอนเชื้อชีวมวล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
4. รถจักรยานยนตใชพลังงานรวมไฮโดรเจน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคเหนือ
5. อุปกรณขึ้นรูปขนมทองมวน เวอรชั่น 2
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร

- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ
6. อุปกรณขึ้นรูปขนมทองมวน เวอรชั่น 2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ
7. อุปกรณเช็คประกายไฟหัวเทียนแบบมือถือ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.แพร
- เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
3. รอยละของผูเรียนที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
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4. รอยละของครูที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒ นาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้

ขอกําหนดที่ 3.20 จัดสรรงบประมาณในการสรางพัฒนา และเผยแพรพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 45 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และ
โครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงการนี้ นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
งบประมาณนี้ใชจริงในการสราง พัฒนา และเผยแพร วัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณ
ทั้งหมดที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใชงบประมาณในการพัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน
คิดเปนรอยละ 0.43 ของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินงานตองบดําเนินการยกเวนงบลงทุน
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. งบประมาณทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานไดรับจากสถานศึกษา
2. งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
3. งบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.21 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 46 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา ไดมีการวางแผน และจัดทําโครงการเกี่ยวกับการสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงการ
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึก ษา ได มีก ารดํา เนิน งานและมี ขอ มูล ที่แ สดงถึง การปฏิบั ติเ กี่ย วกับ การสร าง และพัฒ นานวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ และโครงการที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
สถานศึก ษา ได มีก ารดํา เนิน งานและมี ขอ มูล ที่แ สดงถึง การปฏิบั ติเ กี่ย วกับ การสร าง และพัฒ นานวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ และโครงการที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกีย่ วกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
2. จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ในแตละ
ชองทาง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป

เปาหมายของสถานศึกษา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

นักเรียน
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑที่
กําหนด
คิดเปนรอยละ
60.07

ผลการประเมิน
ดี

พอใช


ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
ในแตละ
ชั้นป
(ปวช.ป
ที่ 1,2,3
และ
ปวส.ปที่
1,2) ที่
ลง
ทะเบียน
เรียนใน
ปการ
ศึกษา
นั้น
- จํานวน
และรอย
ละของ
ผูเรียนที่
มีผล
สัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
ผาน
เกณฑ
การพน
สภาพ
แตละ
หลักสูตร
ประเภท

วิชา
สาขา
วิชา
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนที่
สามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มา
ใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพไดอยางเปนระบบ

ผูเรียนสามารถประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพได
อยางเปนระบบ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

รอยละของ
ผูเรียนที่
สามารถ
ประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตร
และ
คณิตศาสตร
มาใชแกปญหา
ในการ
ปฏิบัติงาน
อาชีพอยาง
เปนระบบ
คิดเปนรอยละ
82.33

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
แตละชั้น
ป ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และสาขา
งาน
- จํานวน
ผูเรียนที่
จัดทํา
ผลงาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษ
ฐ ผลผลิต
ของ
ผูเรียน
และ
โครงงาน
โครงการ
วิทยา
ศาสตร
โดย
ประยุกต
ใช
หลักการ
วิทยา
ศาสตร
และ

คณิต
ศาสตรใน
การ
ปฏิบัติ
งาน และ
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของผูเรียนที่
มีทักษะใชภาษาสื่อสาร ดานการ
ฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

ผูเรียนมีทักษะใชภาษา
สื่อสาร ดานการฟง
การอาน การเขียน
และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ปการศึกษา
2554
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มี
นักเรียน
นักศึกษา
รอยละ 82.23
ของผูเรียน
ทั้งหมด มี
ทักษะดานการ
ฟง การอาน
การเขียน และ
การสนทนา
ภาษาไทย
และภาษาตาง
ประเทศ เพื่อ
การสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสม

ผลการประเมิน
ดี


พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
แตละชั้น
ป ตาม
สาขาวิชา
และสาขา
งาน
- จํานวน
ผูเรียนที่มี
ทักษะ
ดานการ
ฟง
การอาน
การเขียน
และการ
สนทนา
ภาษาไทย
และ
ภาษาตาง
ประเทศ

เพื่อการ
สื่อสารได
อยาง
ถูกตอง
เหมาะสม
ตาม
หลักสูตร
ในแตละ
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
จําแนก
ตามชั้นป

110
ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของผูเรียนที่
มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพได

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผูเรียนมีความสามารถ ผลจากการ
ใชความรูและ
จัดทําโครงการ
เทคโนโลยีที่จําเปนใน ตางๆ ของ
การศึกษาคนควา และ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
ขอมูล
ผูเรียนที่มี
ผลสัมฤท
ธิ์ในวิชา
ภาษาไทย
และภาษา
ตาง
ประเทศ
ที่ไดเกรด
ไมต่ํากวา
2.00
โครงการ
ตางๆ ที่
เกี่ยวของ
- บันทึก

อยางเหมาะสม

ปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม

วิทยาลัย เปน
ผลทําให
รอยละของ
ผูเรียนที่มี
ความสามารถ
ใชความรู และ
เทคโนโลยี ที่
จําเปนใน
การศึกษา
คนควา และ
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ได
อยาง
เหมาะสม
คิดเปนรอยละ
88.00

ขอความ
เลขที่
1384/25
54
- บันทึก
ขอความ
เลขที่
2429/
2554
- บันทึก
ขอความ
เลขที่
154/
2555
- บันทึก
ขอความ
เลขที่
1268/
2554
- บันทึก
ขอความ
เลขที่
138/ 255

111
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- สมุด
บันทึก
การใช
บริการ
หองไอที
- ตาราง
ชั้นเรียน
- สมุด
บันทึก
การเขา

อัพเวท
ขอมูล
ในเวป

ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละ ของผูเรียนที่
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี

ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธที่ดี

จากการใช
แบบสํารวจ
สํารวจ
นักเรียน
นักศึกษาทุก
คนของ
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร พบวา
ผูเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสม และ
มีมนุษย
สัมพันธที่ดี
คิดเปนรอยละ
80.91

-

โครงการ
ตางๆ
และ
บันทึก
ขอความ
- รูปเลม
สรุปผล
การ
ดําเนินง
านตาม
โครงการ
ตางๆ

112
ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จ

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผูสําเร็จการศึกษามี
วิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สารพัดชาง
ตามเกณฑการสําเร็จ แพรได

ผลการประเมิน
ดี

พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- ขอมูล
จํานวน
แรกเขา

การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การศึกษาหลักสูตร
ดําเนินการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริม
สนับสนุนให
ผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา
มีนักเรียน
นักศึกษาเขา
รวมโครงการ
กิจกรรมและมี
การสรุป
รายงานผล
ตามลําดับ ซึ่ง
ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา
คิดเปนรอยละ
26.00

ของ
ผูเรียน
ระดับชั้น
ปวช.3
แตละ
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
- จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ของ
ระดับชั้น
ปวช.3
แตละ
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
โครงการ
ตางๆ ที่
เกี่ยวของ
- บันทึก
ขอความ
ขอ
อนุญาต
จัดทํา
โครงการ
ฯลฯ

113

ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 18 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผูสําเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ได
ดําเนินการ
ตามโครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริม
สนับสนุนให
ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา มี
นักเรียน
นักศึกษา เขา
รวมกิจกรรม
และมีการสรุป
รายงานผล
ตามลําดับ ซึ่ง
ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา คิด
เปนรอยละ
65.75

ผลการประเมิน
ดี

พอใช



ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- ขอมูล
โครงการ
ที่
เกี่ยวของ
- คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรร
มการ
ดําเนินงา
นแตละ
โครงการ
- รูปเลม
รายงาน
ผลการ
ดําเนิน
งาน ตาม
โครงการ
- ตาราง
สรุปผล
ผูสําเร็จ
การศึกษา
- แบบ
รายงาน
การพบครู
ที่ปรึกษา

114
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 19 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

จากการ
ดําเนินการ
บริหาร
จัดการ
สงผลให
ผูเรียน
สําเร็จ
การศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑที่
สําเร็จ
การศึกษาที่
กําหนด โดย
มีนักเรียน
ระดับชั้นปที่
3 ของระดับ
ปวช. มีการ
เขาสอบการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพและ
ผานการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
รอยละ
93.25

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรร
มการคุม
สอบ
ปลายภาค
เรียนที่
1/2554
- จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปวช.
ประจําป
การศึกษา
2554
คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรร
มการคุม
สอบ
ปลายภาค
เรียนที่
2/2554
- คําสั่ง
แตงตั้ง
กรรมการ
ดําเนินกา
รคุมสอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ
นักเรียน

นักศึกษา
ฯ

115
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 20 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร สาขาวิชา
ไฟฟา ไดนํา
นักศึกษา
ประกาศนียบัต
รวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ มี
นักศึกษา รอย
ละ 100 ของ
ผูสําเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตร ที่
ผานการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรร
มการ
ดําเนินกา
รควบคุม
สอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ
นักเรียน
นักศึกษา
ระดับ
ปวช.3
และปวส.
2
ประจําป
การศึกษา
2554
- บันทึก
ขอความ
ขออนุมัติ

ผลการ
สอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ประจําป
การศึกษา
2554
- รายชื่อ
นักศึกษา
ที่ผานการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

116
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 21 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษา
ตอภายใน 1 ป

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ได
ดําเนินการ
รวบรวมขอมูล
ติดตาม
ผูสําเร็จ
การศึกษา
หลักสูตร ปวช.
ในปการศึกษา
ที่ผานมา
2553 จํานวน
111 คน
(สําเร็จ
การศึกษาไป

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ในป
การศึกษา
ที่ผานมา
แตละ
หลักสูตร
ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และ
สาขางาน
-จํานวน

แลว 1 ป) ที่ได
งานทําใน
สถาน
ประกอบการ
และประกอบ
อาชีพอิสระ
จํานวน 20
คน คิดเปน
รอยละ 39.21
และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
จํานวน 60
คน คิดเปน
รอยละ 58.22

ผูสําเร็จ
การศึกษา
ในป
การศึกษา
ที่ผานมา
ที่ไดงาน
ทําใน
สถาน
ประกอบ
การทั้ง
ภาครัฐ
และ
เอกชน
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ
ศึกษาตอ
วางงาน

117
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ดี

พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
และไม
สามารถ
ติดตอได
ภายใน 1
ป แตละ
หลักสูตร
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา

ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา

สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา

ระดับความ
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการที่
มีตอนักศึกษา
ของวิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ป
การศึกษา
2554 อยูใน
ระดับ 4.31

และสาขา
งาน
ไปรษณย
บัตร



- จํานวน
และ
ประเภท
ของสถาน
ประกอบ
การที่ให
ขอมูลโดย
ระบุชื่อ
ที่ตั้ง
- ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ยแต
ละดาน
แตละ
หลักสูตร

118
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของหลักสูตร ปรับปรุงแผนการเรียน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ใหสอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน
และทองถิ่น

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

จากการ
ดําเนินงานใน
โครงการตางๆ
อยางเปน
ระบบจนทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานตาม

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
ที่เปด
สอนใน
ประเภท
วิชา

โครงการ/
กิจกรรมตางๆ
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
จนทําให
สถานศึกษามี
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
รอยละ 100
เปนไปตาม
ความตองการ
ของ
ตลาดแรงงาน
และทองถิ่น
นักเรียนไดงาน
ทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบ
อาชีพอิสระ
เปนที่ยอมรับ
ของสังคม

สาขา
วิชา
และ
สาขา
งาน
-บันทึก
ขอความ
ตางๆ
(ดังแนบ)

119
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของแผนการ สงเสริมใหผูสอนจัดทํา ครูผูสอน

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
รายวิชาที่

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
หรือบูรณาการความรู
จากรายวิชาตาง ๆ

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มีการ
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
แบบบูรณา
การ โดยคิด
เปนรอยละ
90.85 มี
รายงานผล
การจัดการ
เรียนการสอน
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู
โดยผานการ
ตรวจการ
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
จากฝาย
วิชาการ มีการ
นิเทศการสอน
และการ
ประเมินผล
การสอน
สามารถนําผล
การประเมิน
มาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ไดเปนอยางดี

เปดสอน
ใน
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน
- บันทึก
ขอความ
ตางๆ ที่
เกี่ยวของ
(ดัง
เอกสารที่
แนบใน
แฟม
ขอมูล)

120
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 25 ระดับความพึงพอใจ ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอคุณภาพการสอน ตอคุณภาพการสอน
ของผูสอน
ของผูสอนอยูในระดับดี

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วช.แพร ได
สํารวจระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเรียนตอ
คุณภาพการ
สอบของครู
ที่ตอบแบบ
สอบ
ถาม พบวา
ผูเรียนมี
ความพึง
พอใจตอ
คุณภาพของ
ผูสอนใน
ดานความรู
ความสามาร
ถในรายวิชา
ที่สอน
ความสามาร
ถในการ
ถายทอด
เนื้อหาและ
เทคนิค
วิธีการสอน
การใชสื่อ
การเรียน
การวัดและ
ประเมินผล
มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.25
เทากับรอย
ละ 85.00

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
รายวิชาที่
เปดสอน
ใน
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน
- ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ยของ
ผูเรียนตอ
คุณภาพ
การสอน
ของผูสอน

121
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 26 รอยละของงบประมาณที่ จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง การสอนอยางเหมาะสม
เหมาะสม

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดใช
งบประมาณ
รอยละ
17.34 ของ
งบดําเนิน
การทั้งหมด
ที่วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดรับ
เพื่อจัดซื้อ
วัสดุฝก
และอุปกรณ
สําหรับ
จัดการเรียน
การสอน
ตามหลักสูตร
ปวช. และ
ปวส.

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ขอมูล
งบดําเนิน
การ
ทั้งหมด
ของสถาน
ศึกษา
- ขอมูล
งบ
ประมาณ
ที่สถาน
ศึกษา
จัดซื้อวัสดุ
ฝก
อุปกรณ
สําหรับ
การ
จัดการ
เรียน ใน
แตละ
หลักสูตร
ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และสาขา
งาน

122
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 27 ระดับความ
มีคอมพิวเตอรให
เหมาะสมและเพียงพอของระบบ เพียงพอสําหรับใชใน
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา การจัดการเรียนการ
สอนของแตละ
สาขาวิชา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ระบบ
คอมพิวเตอรมี
ความ
เหมาะสมและ
พอเพียงในแต
ละสาขาวิชา

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวน
หองและ
ตาราง
การใช
หอง
ปฏิบัติ
การคอม
พิวเตอร
- ขอมูล
จํานวน
ผูเรียน
ในแตละ
ครั้งของ
การเรียน
ใน
รายวิชาที่
ใชเครื่อง
คอม
พิวเตอร
แตละ
หลักสูตร
ตาม
ประเภท

วิชา
สาขาวิชา
และสาขา
งาน

123
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 28 ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด

จัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ได
ดําเนินการ
รวบรวมขอมูล
เพื่อ
ประเมินผล
การดําเนินงาน
ดานความ
เหมาะสมใน
การจัดการ
เรียนและ
ความ
เหมาะสมของ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวน
หองเรียน
หอง
ปฏิบัติ
การ โรง
ฝกงาน
และพื้นที่
ฝกปฏิบัติ
- ตาราง
การใช
หองเรียน
หอง
ปฏิบัติ
การ โรง
ฝกงาน

อาคารเรียน
หองเรียน หอง
ปฏิบัติงาน
สํารวจความ
พึงพอใจการ
ใชหองเรียน

124
ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 29 ระดับความ
เหมาะสมในการจัดศูนยวิทย
บริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด

เปาหมายของสถานศึกษา

การจัดศูนยวิทยบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ระดับความ
เหมาะสมใน
การจัด ศูนย
วิทยบริการ มี
สื่อที่
หลากหลาย
ระบบการ
จัดการมี

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวน
ครุภัณฑ
และ
อุปกรณที่
มีในศูนย
วิทย
บริการ
- ขอมูล
การขอใช

ประสิทธิภาพ
สามารถ
รองรับการ
ใหบริการแก
ชุมชน มี
จํานวน
ครุภัณฑและ
อุปกรณที่
เพียงพอตอ
สาขาวิชาตางๆ
มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการ
เรียนรูและเกิด
ประโยชน
สูงสุด
หองสมุด
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร สามารถ
ปฏิบัติตาม
คําอธิบายครบ
ทั้ง 4 ขอ อยู
ในเกณฑ
ระดับ ดี

บริการ
หองสมุด
- ขอมูล
ความพึง
พอใจใน
การ
ใหบริการ
ของ
หองสมุด

125
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 30 ระดับความ
เหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ

จัดครุภัณฑใหเพียงพอ
ในแตละสาขาวิชา

จากผลการ
ดําเนินการมี

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
ทะเบียน

และอุปกรณ

การพัฒนา
ดําเนินการ
จัดหาครุภัณฑ
และอุปกรณ
ที่เอื้อตอการ
เรียนรู และ
เกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับ
การจัดการ
เรียนการสอน
แตละ
สาขาวิชา มี
ครุภัณฑ
อุปกรณที่มีอยู
ในสาขาวิชา/
สาขางาน และ
อยูในสภาพที่
ใชงานไดดี
และมีความ
เพียงพอ และ
เหมาะสม มี
ความทันสมัย
คิดเปน
รอยละ 98

รายการ
ครุภัณฑ
- ผลการ
ประเมิน
พึงพอใจ
/ ความ
เพียงพอ /
ความ
เหมาะสม
ของ
ครุภัณฑ
อุปกรณ
และ
เครื่องมือ
ตาง ๆ ที่
ใช

126
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพใน
การจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา / สาขางาน

จัดระบบความ
ปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา / สาขางาน
ใหมีคุณภาพ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดจัดให
มีการติดตั้ง
ปายเตือนภัย
และระบบ
ปองกันความ
ปลอดภัยของ
แตละสาขา
งานและโรง
ฝกงาน จัดให
มีระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดลอ
มและสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกได
อยางมี
คุณภาพ คิด
เปนรอยละ
92.50

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-จํานวน
สาขางาน
ที่เปดสอน
ในสถาน
ศึกษา
-จํานวน
สาขางาน
ที่
จัดระบบ
ความ
ปลอดภัย
ของสภาพ
แวดลอม
และ
สิ่งอํานวย
ความ
สะดวกได
อยางมี
คุณภาพ

127
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 32 รอยละของบุคลากร บุคลากรทุกคนใน
ในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา สถานศึกษา ไดรับการ
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
พัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ครู และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดรับการ
พัฒนาตาม
หนาที่ ที่
รับผิดชอบทุก
คน คิดเปน
รอยละ 100

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-ขอมูล
จํานวนครู
และ
บุคลากร
ทั้งหมดใน
สถาน
ศึกษา
- ขอมูล
จํานวนครู
ที่ไดรับ
การ
พัฒนาใน
วิชาชีพที่
สอน
-จํานวน
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
ที่ไดรับ
การ
พัฒนา

128
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งหรือ
ปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัยสารพัด
ชางแพร ได
ดําเนินการ
ระดมทรัพยากร
ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ปการศึกษา
2554 มีการ
เชิญและรับเชิญ
วิทยากรภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
จํานวน 12 ครั้ง
การระดม
ทรัพยากรดาน
การเงิน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ภายในและ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-ขอมูล
การระดม
ทรัพยากร
บุคคล
เงิน
เครื่องมือ
เครื่อง
จักร และ
อื่น ๆ
ภายใน
สถาน
ศึกษา
-ขอมูล
การระดม
ทรัพยากร
บุคคล
เงิน
เครื่องมือ
เครื่อง
จักร และ
อื่น ๆ
จาก
สถาบัน

ภายนอก
สถานศึกษา
จํานวน 18 ครั้ง
และการศึกษาดู
งานภายนอก
สถานศึกษา
จํานวน 34
ครั้ง สรุปการ
ระดมทรัพยากร
ตางๆ ทั้งสิ้น
จํานวน 64 ครั้ง

ทาง
การศึกษา
ทั้งภาครัฐ
และ
เอกชน
-ขอมูล
การระดม
ทรัพยากร
บุคคล
เงิน
เครื่องมือ
เครื่องจัก
ร และ
อื่น ๆ
จากสถาน
ประกอบ
การทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชน

129
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

มีสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มีจํานวน
สถาน
ประกอบการ
รวมกัน จัด
การศึกษา
ระบบทวิภาคี
และระบบ
ปกติ จํานวน
50 แหง

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-แผน /
เอกสาร /
รายงาน
ในการ
ประสาน
งานกับ
สถาน
ประกอบ
การ ที่จัด
การศึกษา
รวมกับ
สถาน
ศึกษา
- รายชื่อ
สถาน
ประกอบ

การที่ให
ความ
รวมมือ
และ
จัดการ
ศึกษา
รวมกับ
สถาน
ศึกษาทั้ง
ในระบบ
ทวิภาคี
และ /
หรือ
ระบบ
ปกติ

130
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนคน-ชั่วโมง
ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒหิ รือ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน

มีผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีสวน
รวมในการพัฒนา
ผูเรียน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มีสาขา
งานที่เปดสอน
ในหลักสูตร
ปวช. 5 สาขา
งาน คือ ชาง
ยนต ชาง
ไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
โครงการ
ศึกษาดู
งานของ
แตละ
แผนกวิชา

- สรุปผล
การ
ประเมิน
โครงการ

บัญชี และ
คอมพิวเตอร
รวมทั้ง
หลักสูตรระยะ
สั้น ซึ่งทุก
แผนกมีการ
จัดหา
ผูเชี่ยวชาญ
มารวมในการ
พัฒนาผูเรียน
ทงใน
สถานศึกษา
หรือนอก
สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ
100

แตละ
โครงการ

131
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 36 อัตราสวนของผูสอน อัตราสวนของผูสอน
ประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอ ประจําที่มีคุณวุฒิดาน
ผูเรียนในแตละสาขาวิชา
วิชาชีพตอผูเรียนในแต

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัด
ชางแพร

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ขอมูล
จํานวน
สาขาวิชา
/ สาขา

ละสาขาวิชา

มีการเปด
การเรียน
การสอน
ดาน
วิชาชีพ
จํานวน 5
สาขาวิชา
รอยละ
100 ของ
ครูผูสอน
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ทาง
วิชาชีพ
ตอผูเรียน
ตามเกณฑ
คือ ครู 1
คน ตอ
ผูเรียน
31 คน

งานที่เปด
สอนใน
สถาน
ศึกษา
- ขอมูล
จํานวน
ผูเรียนใน
แตละ
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน
- ขอมูล
จํานวน
ผูสอน
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ทาง
วิชาชีพใน
แตละ
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน
- ขอมูล
อัตราสวน
ผูสอน
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ทาง
วิชาชีพตอ
ผูเรียนใน
แตละ
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน

132

ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 37 อัตราสวนของผูสอน มีอัตราสวนของผูสอน
ประจําตอผูเรียน
ประจําตอผูเรียน
เพียงพอ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มี
อัตราสวน
ครูผูสอน
ประจําตอ
ผูเรียนทั้งหมด
ในอัตราสวน
ของครูผูสอน
1 คน ตอ
ผูเรียนนอย
กวา 25 คน

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- ขอมูล
จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
ของ
สถาน
ศึกษา
- ขอมูล
จํานวน
ผูสอน
ประจํา
ทั้งหมด
ของ
สถาน
ศึกษา

133
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งของการ จัดตารางใหนักเรียนพบ จากการ
จัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา มากกวา ดําเนินงานใน
โครงการตาง ๆ
25 ครั้งตอป

มีผลสัมฤทธิ์ใน
การดําเนินงาน
ตาม
วัตถุประสงค
โดยการ
ดําเนินการ
เกี่ยวกับการ
จัดทําใบบันทึก
ผลการติดตาม
ดูแลนักเรียน
ประจําสัปดาห
และนอกจาก
เขาพบแตละ
สัปดาหแลว
จะเรียก
นักเรียนพบกับ
ครูที่ปรึกษาใน
ตอนเชาหลัง
เลิกกิจกรรม
เคารพธงชาติ
ทุกวัน เพื่อ
ชี้แจงหรือ
เสนอแนะเรื่อง
ที่จําเปนสําหรับ
นักเรียน โดยมี
เปาหมาย
จํานวนครั้งของ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- เอกสาร
รายงาน
การจัดให
ผูเรียนพบ
ครูที่
ปรึกษา

การจัดให
ผูเรียนพบครูที่
ปรึกษาสัปดาห
ละ 1 ครั้ง
หรือ 36 ครั้ง/
ป

134
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครั้งของการ จัดบริการ ตรวจสอบ จากการ
จัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติด สารเสพติดใหกับผูเรียน รวบรวมขอมูล
ใหกับผูเรียน
มากกวา 1 ครั้งตอป
การตรวจหา
สารเสพติด
ในปการศึกษา
2554
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดมีการ
ตรวจหาสาร
เสพติด
จํานวน 1
ครั้ง โดยมีผู
เขารับการ
ตรวจสารเสพ
ติด ครั้งที่ 1
จํานวน 377
คน จาก
นักเรียน
ทั้งหมด 431
คน จาก
นักเรียน

ผลการประเมิน
ดี

พอใช



ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
ของ
สถาน
ศึกษา
- จํานวน
ผูเรียนที่
ไดรับ
การ
ตรวจ
สาร
เสพติด
-รายงาน
ผลการ
ตรวจแต
ละครั้ง

ทั้งหมด 492
คน คิดเปน
รอยละ 87.60

135
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของผูเรียนที่ จัดโครงการวิจัยปญหา
ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา และสาเหตุการออก
กลางคันของผูเรียน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
ผลจากการที่
วิทยาลัยสารพัด
ชางแพร ไดให
ความสําคัญใน
การดําเนินการ
จัดการใหครูที่
ปรึกษาและการ
ติดตามทั้ง
ทางดานการ
เรียนและความ
ประพฤติ อยาง
สม่ําเสมอ มี
โครงการประชุม
ผูปกครอง การ
ติดตามของฝาย
วิชาการและงาน
ครูที่ปรึกษา
รวมกับแผนก
วิชาและการ
ประสานงาน

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
ผูเรียน
แรกเขา
ที่ขึ้น
ทะเบียน
เปน
นักเรียน
นักศึกษา
ในป
การศึกษา
เดียวกัน
แตละ
หลักสูตร
ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และสาขา

ระหวางครูผูสอน
รับผิดชอบตอ
การจัดการเรียน
การสอนในการ
รับผิดชอบของ
ผูเรียน เพื่อทํา
ใหผูเรียนไดรับ
ความรู และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติตามสาขา
วิชาชีพตาที่
หลักสูตรกําหนด
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละของ
ผูเรียนระดับ
ปวช. และ
ปวส. ที่ออก
กลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเขา
คิดเปนรอยละ
16.98

งาน ทุก
ชั้นป
-จํานวน
ผูเรียนแต
ละ
หลักสูตร
ตาม
ประเภท
วิชา
สาขาวิชา
และสาขา
งาน ทุก
ชั้นป ที่
ออก
กลางคัน
และ
สาเหตุ
การออก
ทุกชั้นป

136
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 41 จํานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ รวมทัง้
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม ใน
วิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

แตละสาขา
งาน มีการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผล
การ
จัดกิจกรรม
ครบทั้ง 3

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
สาขาวิชา
/สาขา
งาน
ทั้งหมดใน
สถาน
ศึกษา
- รายงาน
การ
ประเมิน
การจัด

ดาน
คิดเปน
รอยละ 83

กิจกรรม
ในแตละ
ครั้ง

137
ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 42 จํานวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมประเพณี และนํานุ

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และนํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

- จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ/
กิจกรรมที่

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
สาขาวิชา
/สาขา
งาน

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

สงเสริมการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
คิดเปน
รอยละ 81
- จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมที่
สงเสริมการ
อนุรักษและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรร
มและประเพณี
คิดเปนรอยละ
79.00

ทั้งหมดใน
สถาน
ศึกษา
- รายงาน
การ
ประเมิน
การจัด
กิจกรรม
ในแตละ
ครั้ง
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ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 43 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย และ
โครงงาน

เปาหมายของสถานศึกษา

มีนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงาน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

รอยละของ
สาขางาน
หลักสูตร
ประกาศนียบัต
รวิชาชีพ ที่มี
การจัดทํา
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และ
โครงงาน คิด
เปนรอยละ
100

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-จํานวน
สาขาวิชา
/ สาขา
งาน แต
ละ
หลักสูตร
ที่สถาน
ศึกษาเปด
สอน
- ตาราง
สรุป
จํานวน
ชิ้นงานใน
แตละ
ระดับชั้น
ที่จัดทํา
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
ฯ
- จํานวน
และ
รายละเอี
ยด (ชื่อ
ผลงาน ,
ผูจัดทํา
ฯลฯ)
ของ
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
และ
โครงงาน
ที่นําไปใช
ประโยชน
ในการ
เรียนการ
สอน
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ดี

พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
หรือ
อํานวย
ความ
สะดวกใน
ชีวิตประ
จําวัน
หรือการ
ประกอบ
อาชีพและ
/ หรือการ
พัฒนา
ชุมชน
ทองถิ่น
และ
ประเทศ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 44 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพ หรือไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ

มีนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงานที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพ เผยแพรใน
ระดับชาติ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มี
จํานวน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย
โครงงานที่มี
ประโยชนทาง
วิชาชีพ และ/
หรือไดรับการ
เผยแพร
ระดับชาติ
รวมจํานวน 7
ชิ้นงาน

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- ใบ
ประกาศ
นียบัตร
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
โครงงาน
ที่เปน
ประโยชน
ทาง
วิชาชีพ
- ใบ
ประกาศ
นียบัตร
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
โครงงาน
ที่ไดรับ
การ
เผยแพร
ใน
ระดับชาติ
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ตัวบงชี้ที่

ตัวบงชี้ที่ 45 รอยละของ
งบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และ โครงงานตอ
งบดําเนินการทั้งหมด

เปาหมายของสถานศึกษา

มีจํานวนเงิน
งบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และ
เผยแพร นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และ โครงงาน
ตองบดําเนินการ
ทั้งหมด

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดใช
งบประมาณใน
การพัฒนา
และเผยแพร
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย
โครงงาน คิด
เปนรอยละ
0.43 ของ
งบประมาณที่
ใชจริงในการ
ดําเนินงานตอ
งบดําเนินการ

ผลการประเมิน
ดี

พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- เอกสาร

หลักฐาน
งบ
ประมาณ
ทั้งหมดที่
สาขาวิชา
/ สาขา
งานไดรับ
จากสถาน
ศึกษา
- เอกสาร
หลักฐาน
งบ
ประมาณ
ที่ไดรับ
จาก
หนวยงาน
อื่น
- เอกสาร

ยกเวนงบ
ลงทุน

หลักฐาน
งบประ
มาณที่ใช
ในการ
สราง
พัฒนา
และ
เผยแพร
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
และ
โครงงาน
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 46 จํานวนครั้งและชอง
ทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดจัดให
มีชองทางการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร
เกี่ยวกับ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
-จํานวน
ชองทาง
ของการ
เผยแพร
ขอมูล
ขาวสารที่
เกี่ยวกับ
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ

งานวิจัย และ
โครงงาน อยู
ในเกณฑ 4
ครั้งและ 4
ชองทาง/
ผลงาน หรือ
มากกวา

งานวิจัย
และ
โครงงาน
- จํานวน
ครั้งของ
การ
เผยแพร
ขอมูล
ขาวสารที่
เกี่ยวกับ
นวัตกรรม
สิ่ง
ประดิษฐ
งานวิจัย
และ
โครงงาน
ในแตละ
ชองทาง
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึ ก ษากํา หนดแนวทางการดูแลผูเ รียนและจัด กิจ กรรม มีอ าจารย ที่ป รึก ษาดูแลทุ ก ชั้นป
ให
ความสําคัญการตรวจสอบสารเสพติดกับ ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม อนุรัก ษ

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียนและจัดกิจกรรมภายในเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถอยางเต็มที่
จุดที่ควรพัฒนา
.............ไมม.ี ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควร จัดระบบกลไกในการเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4.1 จัดระบบเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 47 ระดับคุณภาพของระบบและกลไกในการเทียบโอนความรูและประสบการณ

A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการประเมิน เพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ
มีการกําหนดขั้นตอนดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อเปดโอกาสใหผูมีความรูและประสบการณ มาทําการประเมินเพื่อเทียบโอน มี
นโยบายและแผนงาน เปนสวนหนึ่ง ของผลการเรียนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มความรูและคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีกลไกในการเทียบโอน โดยมีการกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ
และระยะเวลา มีระบบในการเทียบโอน มีนโยบายและแผนงานการเทียบโอน คณะบุคคล หนวยงานที่รับผิดชอบมาตรฐาน
และเกณฑการเทียบโอน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดรับความสนใจจากผูเรียน ที่มีความรูและประสบการณมาสมัครเรียน มีการดําเนินการ
ตามระบบและกลไกในการเทียบโอนและผลการเรียนรู ตลอดจนประเมินผลลัพธ และการนําผลประเมินการดําเนินการเทียบ
โอนมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาตอเนื่อง
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบ แนวปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
2. คูมือที่กําหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน บุคลากรในการเทียบโอน มาตรฐาน และเกณฑการเทียบโอน
3. ขอมูลเกี่ยวกับผูมาขอเทียบโอน
4. สรุปผลการดําเนินการเทียบโอน
5. หลักฐานและรายงานการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูเขารับการ
เทียบโอน ที่แสดงการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา
6. หลักฐานที่แสดงการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาจากการประเมิน

145
มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควร จัดระบบกลไกในการเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4.2 เปดโอกาสใหผูอยูในอาชีพหรือผูมีประสบการณงานอาชีพ ขอประเมินเทียบโอนความรูและ
ประสบการณงานอาชีพเขาสูหนวยกิตหลักสูตรการอาชีวศึกษา และดําเนินการเทียบโอน อยาง
เหมาะสมเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 48 รอยละของผูที่ไดรับการเทียบโอนความรูและประสบการณ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีความตระหนักในการจัดการเรียนการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา การวัดผลประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตร
จะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคลแตละกลุม วิทยาลัยสารพัดชางแพร
เห็นความสําคัญในดานการศึกษา จึงไดทําการเปดสอนหลักสูตรการเทียบโอนความรูและประสบการณ ในประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชการ สาขางานการบัญชี ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูที่มีงานทํา และตองการ
เรียนหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีการดําเนินงาน และมีขอมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด มีการเก็บขอมูลจํานวนผูมายื่นคํารองขอประเมินความรูและประสบการณทั้งหมดในปการศึกษา
2554 ดังนี้
- เอกสารประกอบการประเมินเบื้องตน
- แฟมสะสมผลงาน
- ตารางชั้นเรียน
- ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
- ใบลงทะเบียนรายวิชา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2554
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได
ทําการเรียนหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2554 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 ปการศึกษา ซึ่งที่ผานมา 2
ปการศึกษายังไมมีนักศึกษาที่ยื่นขอดําเนินการขอเทียบโอนในรายวิชาตามหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และ ความสําเร็จ
2. จํานวนผูยื่นคํารองขอประเมินเทียบโอน พรอมหลักฐาน
3. ขอมูลผูที่ไดรับการเทียบโอน พรอมหลักฐาน
4. สรุปรอยละของผูที่ไดรับการเทียบโอน
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มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควร จัดระบบกลไกในการเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4.3 สํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการเทียบโอนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตัวบงชี้ที่ 49 ระดับความพึงพอใจของผูรับการเทียบโอนที่มีตอระบบการเทียบโอนของสถานศึกษา
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา การวัดผลประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตร
จะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญ
ในการศึกษา จึงไดทําการเปดทําการสอนหลักสูตรการเทียบโอนความรูและประสบการณ ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชการ สาขางานการบัญชี ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่มีงานทํา และตองการเรียนหลักสูตรเทียบ
โอนความรูและประสบการณ ปการศึกษา 2554 ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิท ยาลั ยสารพั ดช า งแพร ได ดํ าเนิ นการปฏิบั ติ โ ดยเก็ บ ข อ มูล จํ านวนผู ม ายื่ นคํ า รอ งของประเมิน ความรูแ ละ
ประสบการณในปการศึกษา 2554 ดังนี้
- ใบขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา
- ใบลงทะเบียนรายวิชา
- เอกสารประกอบการประเมินเบื้องตน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2554
- แฟมสะสมผลงาน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีการดําเนินการในการเทียบโอนความรูและประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
สํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการเทียบโอนแตละหลักสูตร ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของผูที่เขารับการเทียบ
โอนที่มีตอระบบการเทียบโอนของวิทยาลัยฯ คิดเปนรอยละ 3.87
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ปรับปรุง

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และ ความสําเร็จ
2. รายงานผลความพึงพอใจของหนวยงาน หรือ สถานประกอบการ
3. รายงานผลความพึงพอใจของ ผูเขารับการเทียบโอน
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มาตรฐานที่ 4 การเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควร จัดระบบกลไกในการเทียบโอนความรูและเทียบโอนประสบการณงานอาชีพ
ขอกําหนดที่ 4.3 สํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการเทียบโอนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตัวบงชี้ที่ 50 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคมที่มีผลตอการเรียนรูของผูที่สําเร็จการศึกษา
ระบบเทียบโอน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการทางสังคม
และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคมโดยมีการประชุมครูผูสอนหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบเทียบโอน
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษา ไดดําเนินการในการจัดการศึกษาในระบบเทียบโอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลอง
กับความตองการของสัง คมและดําเนินการสํารวจความพึง พอใจของสถานประกอบการ ชุมชน สัง คมและทองถิ่น โดย
สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหนวยงาน ชุมชน ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาในระบบเทียบ
โอน
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการรวบรวมขอมูล ระดับ ความพึง พอใจของนายจางและผูป ระกอบการที่ตอบแบบสอบถามพบวาสถาน
ประกอบการที่มีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาในดานความรูความสามารถในทางทฤษฏี และมีทักษะในการทํางานตาม
สาขาวิชาชางที่ปฏิบัติ การมีมนุษยสัมพันธ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ความ
สื่อสัตยสุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ความคิริเริ่มสรางสรรค และคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค คิดเปนรอยละ 4.12

ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และ ความสําเร็จ
2. รายงานผลความพึงพอใจของหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน สังคม
3. รายงานคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 47 ระดับคุณภาพของ
ระบบและกลไกในการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ

เปาหมายของ
สถานศึกษา
มีระบบและกลไกใน
การเทียบโอนความรู
และประสบการณที่มี
คุณภาพ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ดี
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดรับ
ความสนใจจาก
ผูเรียน ที่มี
ความรูและ
ประสบการณมา
สมัครเรียน มี
การดําเนินการ
ตามระบบและ
กลไกในการ
เทียบโอนและผล
การเรียนรู
ตลอดจน
ประเมินผลลัพธ



ผลการประเมิน

ขอมูล /
หลักฐาน
พอใช ปรับปรุง
สนับสนุน
-ขอมูล
เกี่ยวกับผู
มาขอเทียบ
โอน
- สรุปผล
การ
ดําเนินการ
เทียบโอน
- หลักฐาน
และ
รายงานการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
สถาน

และการนําผล
ประเมินการ
ดําเนินการเทียบ
โอนมาใชในการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา
ตอเนื่อง

ประกอบ
การ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
และผูเขา
รับการ
เทียบโอน
ที่แสดงการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ดําเนินงาน
ของ
สถานศึกษา

149
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 48 รอยละของผูที่ไดรับการ
เทียบโอนความรูและประสบการณ

มีนักเรียนนักศึกษาเขา
เรียนในหลักสูตรเทียบโอน
ความรูและประสบการณ
เพิ่มขึ้น

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ได
ดําเนินการ
เปดสอน
หลักสูตร
เทียบโอน
ความรูและ
ประสบ

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ปรับปรุง

ขอมูล /
หลักฐาน
สนับสนุน

- เอกสาร
ประกอบ
การ
ประเมิน
เบื้องตน
- แฟม
สะสม

ผลงาน
- ตาราง
ชั้นเรียน
- ใบขึ้น
ทะเบียน
เปน
นักศึกษา
- ใบลง
ทะเบียน
รายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนป
การศึกษา
2554

การณ ซึ่ง
ขณะนี้
นักศึกษาได
ทําการ
เรียน
หลักสูตร
ดังกลาวใน
ปการศึกษา
2553
และมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
จํานวน 1 ป
การศึกษา
ซึ่งที่ผานมา
1 ป
การศึกษา
ยังไมมี
นักศึกษาที่
ยื่นขอ
ดําเนินการ
ขอเทียบ
โอนใน
รายวิชา
ตาม
หลักสูตร
เทียบโอน
ความรูและ
ประสบการ
ณ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 49 ระดับความพึงพอใจ ผูรับการเทียบโอนมี
วิทยาลัย
ของผูรับการเทียบโอนที่มีตอ
ระดับความพึงพอใจใน สารพัดชาง

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ปรับปรุง

ขอมูล /
หลักฐาน
สนับสนุน

- เอกสาร
ประกอบ

ระบบการเทียบโอนของ
สถานศึกษา

ระดับดีตอสถานศึกษา

แพร ไดมีการ
ดําเนินการใน
การเทียบโอน
ความรูและ
ประสบการณ
อยางมี
ประสิทธิภาพ
มีการสํารวจ
และประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูเขารับ
การเทียบโอน
แตละหลักสูตร
ซึ่งมีระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูที่เขารับ
การเทียบโอน
ที่มีตอระบบ
การเทียบโอน
ของวิทยาลัยฯ
คิดเปนรอยละ
3.87

การ
ประเมิน
เบื้องตน
- แฟม
สะสม
ผลงาน
- ตาราง
ชั้นเรียน
- ใบขึ้น
ทะเบียน
เปน
นักศึกษา
- ใบลง
ทะเบียน
รายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนป
การศึกษา
2554
- รายงาน
ผลความพึง
พอใจของ
ผูเขารับการ
เทียบโอน

151
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 50 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ชุมชน และสังคมที่
มีผลตอการเรียนรูของผูที่สําเร็จ
การศึกษาระบบเทียบโอน

สถานประกอบการ ชุมชน
และสังคม มีระดับความ
พึงพอใจในระดับ ดี ตอ
การเรียนรูของผูที่สําเร็จ
การศึกษาระบบเทียบโอน

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
จากการ
รวบรวมขอมูล
ระดับความพึง
พอใจของ
นายจางและ
ผูประกอบการ
ที่ตอบ
แบบสอบถาม
พบวาสถาน
ประกอบการที่
มีความพึง
พอใจตอ
ผูสําเร็จ
การศึกษาใน
ดานความรู
ความสามารถ
ในทางทฤษฏี
และมีทักษะใน
การทํางาน
ตามสาขาวิชา
ชางที่ปฏิบัติ
การมีมนุษย
สัมพันธ ความ
ขยัน ความ
อดทน ความ
รับผิดชอบ
ความมี
ระเบียบวินัย
ตรงตอเวลา
ความสื่อสัตย
สุจริต ความ
เชื่อมั่นใน
ตนเอง การมี
สัมมาคารวะ
ออนนอมถอม
ตน ความคิริ
เริ่มสรางสรรค

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ปรับปรุง

ขอมูล /
หลักฐาน
สนับสนุน
-รายงานผล
ความพึง
พอใจของ
หนวยงาน
สถาน
ประกอบ
การ ชุมชน
สังคม
- รายงาน
คาเฉลี่ย
ของระดับ
ความพึง
พอใจของ
สถาน
ประกอบ
การ ชุมชน
สังคม

และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงคคิด
เปนรอยละ

4.12
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึกษาจัดบริการดานวิชาชีพสูชุมชนตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ฝกทักษะและบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ลดรายจายใหกับครอบครัว มีการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในสวนของวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ เชน งบบูรณาการจังหวัด งบ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามโครงการพิเศษ งานหลักสูตรพิเศษของวิทยาลัยฯ
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาชีพสูสังคม ของวิทยาลัย
- มีการประสานงานกับชุมชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการทางวิชาชีพและฝกทักษะทางวิชาชีพใหตรงกับ
ความตองการของชุมชน
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มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควร มีบริการวิชาชีพ ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 51 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดเปดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น โดยได รับ ความรวมมือจากผูป กครองและชุม ชน เขา มามีส วนรวมในการจัดการเรีย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพนักเรียนนักศึกษา สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อนําความรูในดานอาชีพ
ออกใหบริการชุมชน เชน โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ การออกให
ความรูดานอาชีพกับชุมชน (108 อาชีพ)
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดนํานักเรียนนักศึกษา ที่เปดการเรียนการสอนทั้ง 5 หลักสูตร นําความรูดานวิชาชีพออก
ใหบริการกับชุมชน ทองถิ่น ตามกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังสงเสริมความรู ทักษะใหกับชางชุมชน มีการตอยอดนวัตกรรม
ชุมชน สงเสริมดานสาธารณะสุขมูลฐาน ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ เชน การใหบริก ารสอน 108
อาชีพ กับประชาชนในเขต อําเภอสูงเมน และพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดแพร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดปการศึกษา2554
จํานวน 38 กิจกรรม/โครงการ
ตอป
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. มีขอมูลความตองการของชุมชนและผูรับบริการ
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้ง ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
6. แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 60 ของ
ผูเรียนทั้งหมด
7. แตละสาขางานมีจํานวนชั่งโมงเฉลี่ยของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไมนอยกวา 16
ชัว่ โมงตอป
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8. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอชุมชนและทองถิ่นไมนอยกวา 2 โครงการตอป
9. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอหนวยงานหรือองคกรอื่น ไมนอยกวา 2 แหงตอป
10. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสถานศึกษาอื่นไมนอยกวา 2 แหงตอป
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควร มีบริการวิชาชีพ ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแบบการบริการวิชาชีพที่
กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 52 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจดั สรรงบประมาณ
ใหกับโครงการตาง ๆ ตามแผนงานจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. โครงการจัดสอนวิชาชีพระยะสั้น
2. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
3. โครงการศูนยซอมสราง (Fixit Center)

A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินการสอนวิชาชีพระยะสั้นใหแกชุมชนและทองถิ่นและยังใหความรูกับประชาชนที่
สนใจ ไดมีการออกหนวยบริการชุมชนเพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหผูรับบริการไดนําไปใชประโยชนกับ
ชีวิตประจําวัน ตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการจัดสอนวิชาชีพระยะสั้น
2. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
3. โครงการศูนยซอมสราง (Fixit Center)
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดใชงบประมาณที่ใชจริง เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดบริการวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้ง สิ้นเปนจํานวนเงิน 14,585,765.- บาท
เบิกจายจริงเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,502,267.00.- บาท คิดเปนรอยละ 17.16 ของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินงานตอ
งบดําเนินการยกเวนงบลงทุน
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. งบประมาณที่ใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาใชจริง
2. งบประมาณที่สถานศึกษาไดรบั จากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน
3. งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่น ไมรวมงบลงทุน
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 51 จํานวนและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
ฝกทักษะวิชาชีพ

เปาหมายของ
สถานศึกษา
ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ดี
วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดจดั
กิจกรรม/
โครงการ ที่
ใหบริการ



ขอมูล /
หลักฐาน
พอใช ปรับปรุง สนับสนุ
น
- ขอมูล
ความ
ตองการ
ของชุมชน
และผูรับ
บริการ
- จํานวน

วิชาชีพและ
สงเสริมความรู
ในการพัฒนา
ชุมชนและ
ทองถิ่น
โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพ
เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพ ตลอด
ปการศึกษา
2554 จํานวน
38 กิจกรรม/
โครงการ ตอ
ป

กิจกรรม/
โครงการ
และ
จํานวน
ครั้ง ที่
ใหบริการ
วิชาชีพ
และ
สงเสริม
ความรูใน
การ
พัฒนา
ชุมชน
และ
ทองถิ่น
-รายงาน
การ
ประเมิน
กิจกรรม
/
โครงการ
ที่
ใหบริการ
วิชาชีพ
และ
สงเสริม
ความรูใน
การ
พัฒนา
ชุมชน
และ
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ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของ
สถานศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน ดี

ขอมูล /
หลักฐาน
พอใช ปรับปรุง สนับสนุ
น
ทองถิ่น

ตัวบงชี้ที่ 52 รอยละของ
งบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ

วิทยาลัยสารพัดชาง
แพร ไดใชงบประมาณ
ที่ใชจริง เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการจัดสอน
วิชาชีพระยะสั้นใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัด 
ชางแพร ไดใช
งบประมาณที่ใช
จริง เพื่อ
ดําเนินการตาม
โครงการ
จัดบริการ
วิชาชีพและ
ทักษะวิชาชีพ
จากงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
จากสถานศึกษา
และหนวยงาน
อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
เปนจํานวนเงิน
14,585,765.00
บาท เบิกจาย
จริงเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น
2,502,267.00
บาท คิดเปน
รอยละ 17.16
ของงบประมาณ
ที่ใชจริงในการ
ดําเนินงานตอ
งบดําเนินการ
ยกเวนงบลงทุน

และ
กิจกรรม
/
โครงการ
ฝกทักษะ
วิชาชีพ
- ขอมูล
งบ
ประมาณ
ที่ใชใน
การจัดทํา
กิจกรรม
/
โครงการ
ที่สถาน
ศึกษาใช
จริง
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดชิ้นงาน สื่อ นวัตกรรม การวิจัย สิ่งประดิษฐและ โครงงาน เพื่ อ
พัฒนาทักษะสูอาชีพและจัดแสดงผลงานในที่สาธารณะใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางเต็มที่ จัดงบประมาณเพื่อสนองตอใน
การพัฒนาการเรียนการสอนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา จัดการแขงขันทักษะทั้งภายในสถานศึกษาและ
ระดับภาค จัดงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธการเรียนรู
ทุกรูปแบบเพื่อใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพในดานการแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานตางๆ อยางเหมาะสม
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 53 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
ผูบริห ารสถานศึกษา ไดคํานึง ถึงหลักบริหารแบบมีสวนรวม โปรง ใส ตรวจสอบได และไดพัฒนาตนเองใหเปน
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวการณเ ปนผูนํา มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบและมีการนําสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิ
A 2 ความพยายาม (Attempt)
สถานศึกษาไดมีการวางแผนการพัฒนาระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคมของอาชีวศึก ษาดวยความโปรง ใส ตรวจสอบได ตามเกณฑการพิจ ารณา ดังนี้ มีก าร
ดําเนินงานใชรูปแบบการบริหารและการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-base Management) การใชภาวะผูนํา
การมี วิสัย ทัศน ของผูบ ริ ห ารในการผสานความรวมมือ ของประชาคมอาชี วศึก ษา หรือสํ านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษา มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรของสถานศึก ษามีสวนรวมในการกําหนดแผนดําเนินงาน ตลอดจนมีก าร
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่โปรงใส ตรวจสอบได มีการเผยแพรสารสนเทศผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณะชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการทีส่ ถานศึกษา ไดมีความตระหนัก ความพยายาม และมีระบบการบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
โดยใชกระบวนการ PDCA และหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการพัฒนาสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาไดมี
ระบบบริหารตามองคประกอบของเกณฑการพิจารณา จํานวน 5 ขอ จึงทําใหผลสัมฤทธิข์ องตัวบงชี้นี้อยูในเกณฑ ดี
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร พิจารณาจาก
1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝาย / สาขาวิชา / สาขางาน/งาน

2. การใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง
3. การมีสวนรวม และใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกีย่ วของทุกฝาย ในการบริหาร การตัดสินใจ และการจัด
การศึกษา
4. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความ
พรอมและสถานการณของสถานศึกษา
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ ความ
ชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหาร ตามสถานการณที่นําไปสูผลสมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย

159
7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู
องคกรการเรียนรู
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสัง กัดกําหนดนโยบายและควบคุม มาตรฐานและมีห นวยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 54 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม เชน การรับสมัครครูผูสอนจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและบุคลากรทางการศึกษา มี
ประกาศรับสมัครครูผูสอนที่มีใบประกอบวิชาชีพครู และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญและยินดีปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตนไดถูกตอง
และเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กําหนดจากการประเมินผลบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง รอยละ 91.17
ผลการประเมินอยูในระดับ

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา / สาขางาน
2. จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาต
3. จํานวนครูที่ผานการประเมินคามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 55 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการ ในดานขอมูลสารสนเทศ พื้นฐานตาง ๆ ให
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ใหผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผนบริหาร การตัดสินใจ นอกจากนี้
ยังทําใหพัฒนาระบบสารสนเทศ อยางเปนระบบ มีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ งาน
วัดผล จัดทําเปนระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลเปนเครือขายของวิทยาลัย
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร จัดทําระบบสารสนเทศ อยางเปนระบบ โดยไดจัดทําขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ไดแก
ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ งานวัดผล นํามาเชื่อมโยงเปนระบบฐานขอมูลบนเครือขายของวิทยาลัยที่เปนป จจุบัน
โดยกําหนดใหงานศูนยขอมูล ฝายแผนงานและความรวมมือ เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําฐานขอมูล ซึ่งขอมูลพื้นฐาน
ดังกลาวจะนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน ของวิทยาลัย เพื่อสะดวกและงายในการใชขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)

วิทยาลัยสารพัดชางแพร มีระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ซึ่งมีการปฏิบัติทั้ง 5
ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู พิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง
6. มีระบบฐานขอมูลที่แสดงวาบุคลากรไดนําเอาขอมูลจากระบบสารสนเทศ ไปใชเพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพือ่ การ
ตัดสินใจ บริหารงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา
7. ผลการสํารวจการใชประโยชนจากฐานขอมูล
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 53 ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได

บุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงาน หรือ
บุคลากรภายนอกให
เขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

จากการที่
สถานศึกษา
ไดมีความ
ตระหนัก
ความพยายาม
และมีระบบ
การบริหารที่

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

เอกสาร
การ
เผยแพร
สารสน
เทศผล
การ

สอดคลองกับ
แผน
ยุทธศาสตร
โดยใช
กระบวนการ
PDCA และ
หลักการมีสวน
รวมของ
บุคลากรทุก
ฝายในการ
พัฒนา
สถานศึกษา
พบวา
สถานศึกษาได
มีระบบบริหาร
ตาม
องคประกอบ
ของเกณฑการ
พิจารณา
จํานวน 5 ขอ
จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวบงชี้นี้อยูใน
เกณฑ ดี

ดําเนิน
งานของ
สถาน
ศึกษาตอ
สาธารณ
ชนและผู
มีสวน
เกี่ยวของ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 54 รอยละของบุคลากร บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตาม

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
บุคลากรใน
สถานศึกษาเห็น

ผลการประเมิน
ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน
- จํานวน
ครูที่ไดรับ

ในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง
รอยละ 100

ความสําคัญและ
ยินดีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
และปฏิบัติตนได
ถูกตองและ
เหมาะสมตาม
ระเบียบการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่
กําหนดจากการ
ประเมินผล
บุคลากรใน
สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติ
ตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ไดอยางถูกตอง
รอยละ 91.17

ใบ
ประกอบ
วิชาชีพครู
/ ใบ
อนุญาต
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ตัวบงชีท้ ี่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 55 ระดับคุณภาพของ มีระบบการบริหาร
การจัดระบบสารสนเทศ และการ จัดการขอมูลระบบ
จัดการความรูของสถานศึกษา
สารสนเทศและการ
จัดการความรูของ
สถานศึกษาที่เหมาะสม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับ  ดี

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร มีระดับ
คุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศ
และการ
จัดการความรู
ซึ่งมีการปฏิบัติ
ทั้ง 5 ขอ

 พอใช

ผลการประเมิน
ดี

พอใช



ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง
สนับสนุน

- ขอมูล
การ
จัดระบบ
ความ
ปลอดภั
ยของ
ระบบ
การ
บริหาร
การ
จัดการ
ขอมูล

 ปรับปรุง

จุดเดน
ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายสอดคลองตามแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณประจําป โดยเนนหลัก
จรรยาบรรณพื้นฐาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีระบบการจัดการเรียนรูที่ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาไมมีบุคลากร ที่ชํานาญการเฉพาะดานมาใหความรูในสาขาอาชีพตาง ๆ
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มาตรฐานที่ 7 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 56 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมุงมั่นใหความสําคัญของระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการมอบหมายงาน
ใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา บุคลากรสถานศึกษามีหนาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ระบบการประเมินคุณภาพ มี
การกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทํางาน บุคลากรที่รับผิดชอบ งบประมาณที่ใชในการประกันคุณภาพ และระยะเวลา
การดําเนินงานไวอยางชัดเจน
A 2 ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพเปนประจําทุกป มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยตามสายงานที่ปฏิบัติ ทําใหไดรับขอมูลตามสภาพความเปนจริง เพื่อใหระบบกลไก
งานประกันคุณภาพดําเนินไปอยางตอเนื่อง มีการนําขอมูลที่ไดรับมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
และงานประกันคุณภาพใหดียิ่งขึ้น
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดจัดทําระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มี
การปฏิบัติงานครบ ทั้ง 4 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

5. มีแผนงาน (แผนพัฒนา แผนจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ) โครงการ กิจกรรม ที่แสดงใหเห็นถึงการสรางการ
มีสวนรวม
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มาตรฐานที่ 7 คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 57 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
A 1 ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดชางแพร ไดมุงมั่นใหความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยวางระบบกลไก
การประกันคุณภาพภายในกระตุนใหเกิดการพัฒนางานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลง
อางอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น โดยการจัดการประชุมชี้แจงถึงความสําคัญ
ของระบบประกั นคุ ณภาพภายใน นอกจากนี้ยั ง รวมไปถึ ง การประกั นคุณ ภาพภายนอก และสถานศึ ก ษารางวั ล
พระราชทาน
A 2 ความพยายาม (Attempt)
- มีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
- มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของแผนก
วิชา
A 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ระดับคุณภาพ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาสามารถจัดทํา ไดตามเกณฑพิจารณา รวม
ทั้งหมด 3 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเปน
แหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่

เปาหมายของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 56 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง

วิทยาลัยสารพัดชาง
แพรมีการจัดระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

วิทยาลัย
สารพัดชาง
แพร ไดจัดทํา
ระบบกลไกใน
การประกัน
คุณภาพ
ภายในอยางมี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล
มีการ

ดี



พอใช

ขอมูล /
หลักฐาน
ปรับปรุง สนับสนุ
น
-รายงาน
การ
ประเมิน
ตนเอง
ของ
สถาน
ศึกษา

มี
-แผนงาน
(แผนพัฒ
นา แผน
จัดการ

ปฏิบัติงาน
ครบ ทั้ง 4
ขอ
ตัวบงชี้ที่ 57 ประสิทธิผลของการ สถานศึกษาไดกําหนด
ประกันคุณภาพภายใน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรมใดบาง เพื่อ
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติใหบรรลุผล

ระดับคุณภาพ
ของ
ประสิทธิผล
ของการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในแผนก
วิชาสามารถ
จัดทําไดตาม
เกณฑ
พิจารณา รวม
ทั้งหมด 2 ขอ

ศึกษา
แผน
ปฏิบัติ
การ)



- เอกสาร
การ
รายงาน
ผลการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
ตอกรรม
การ
สถาน
ศึกษา
และ
สาธารณ
ชน
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
ระดับคุณภาพของระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสามารถจัดทําไดตามเกณฑพิจารณา
จุดที่ควรพัฒนา
............ไมมี......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตอนที่ 6
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 สรุปไดดังนี้

1. มาตรฐานและตัวบงชี้ ที่ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการใช
หองปฏิบัติการโรงฝก การใชเครื่องมือ การแตงกาย ตามระเบียบแนวทางที่กําหนด
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผานเกณฑการจบหลักสูตร หรือมีผลคะแนน
ทดสอบหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูสําเร็จการอบรมที่นําความรูไปประกอบอาชีพ หรือนําไปใช
ประโยชน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการอบรมในแตละ
หลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีการประเมินผลการฝกอบรม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอคุณภาพการฝกอบรม
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีครุภัณฑพอเพียง ทันสมัย เหมาะสมกับ
หลักสูตรในการฝกอบรม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีวัสดุอุปกรณพอเพียง ในการฝกอบรมแตละ
หลักสูตรรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของหลักสูตรรายวิชาที่มีหองปฏิบัติการ/โรงงานฝก และอาคาร
สถานที่ในการฝกอบรมมีเพียงพอ เหมาะสมกับหลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 11 อัตราสวนของผูส อนประจํา หรืออาจารยพิเ ศษ หรือผูเ ชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพใหการฝกอบรม ตอผูเรียนในแตละหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่ เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 19 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 20 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 21 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 25 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 26 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 27 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 28 ระดับความเหมาะสมในการจัดการเรียน อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการโรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 29 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 30 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 32 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง ตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนคน – ชั่งโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่
มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 36 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 37 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 41 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 42 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 43 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 44 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ
และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
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มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 46 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 47 ระดับคุณภาพของกลไกในการเทียบโอนความรู และประสบการณ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 49 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการเทียบโอนที่มีตอระบบการเทียบโอน
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 50 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ที่มีผูสําเร็จ
การศึกษาระบบเทียบโอน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 51 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝก
วิชาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 52 รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการที่
บริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 53 ระดับคุณภาพในการบริหารงานของผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มี
การกําหนดแผนการบริหารโดยมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา มีความโปรงใสตรวจสอบได
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 54 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 55 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 56 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 57 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
2. มาตรฐานและตัวบงชี้ ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 18 รอยละของผูสําเร็จการศึก ษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

3. มาตรฐานและตัวบงชี้ ที่ดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 45 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
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6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได
ดังนี้
6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 – 5 ป หรือแผนยุทธศาสตร
2 มีแผนปฏิบัติการประจําป
3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน
1 โครงการ สอนซอมเสริม
2 โครงการ การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
6.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียน
2 โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผูเรียน
3 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ
6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
1 โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงาน
2 โครงการ งานสัปดาหวิทยาศาสตร
3 โครงการ จัดงานวันวิชาการ
6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม

1 โครงการ 108 อาชีพ
2 โครงการ ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3 โรงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
4 โครงการอาชีวบริการ
6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
1 จัดตั้งศูนยวิทยบริการใหบริการทางการศึกษาในลักษณะหองสมุดชุมชน
2 จัดตั้งศูนยขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลใชสําหรับการสงเสริมสนับสนุนดานอาชีพตาง ๆ ของชุมชน
6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยใหตอเนื่องตลอดปการศึกษา
2 ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรมการจัดทํางบประมาณ ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
1 โครงการ พัฒนาศูนยสารสนเทศของสถานศึกษา
2 โครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลเปนเครือขาย
3 โครงการจัดการความรูของสถานศึกษา
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6.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
แนวทางการนําเสนอ
6.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น
6.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
6.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
6.3.4 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู และ
การปฏิรูปการบริหารจัดการ
6.3.5 การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง

