บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคะกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิด
สอนหลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลั กสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ให้ กับนักเรียนในรกดับมัธ ยมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลกท้องถิ่น
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมำยเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเด่น เน้นคุะธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุะ
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุะภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แลกสังคม
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์

“เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

(จ)
พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มีคุะภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรมวิชาชีพ
- บูระาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
1. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนาคุะภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มีความชานาญ
ด้านวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรี ยนนักศึกษา ผู้ที่ทางาน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้เพิ่ม
คุะวุฒิ ความรู้แลกทักษก
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สู่สากล
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะลักษะกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ แลกสิ่งมอมเมา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ แลกคุะลักษะกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี นาฏศิลป์
แลกกีฬา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
- ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุะธรรม จริยธรรม
เหมากสมกับวิชาชีพครู
2. ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก สานักงาน
คะกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง แลกการบริหารอย่างมีรกบบครบวงจร ให้บรรลุเป้า
การศึกษา
2.3 ผู้บริหารมีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการ

(ฉ)
3. ด้ำนทรัพยำกร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.3 ครู แลกบุคลากรมีคุะวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผู้เรียน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้ำนกำกับตรวจสอบและรำยงำน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีปรกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การปรกเมินผล แลก
การจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แลกมี
วิสัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แลกมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปัจจุบันวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ เปิดทำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1. รกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน
3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(ช)
สาขาพะิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. หรือเทียบ
เทียบใน 4 สำขำงำน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- การจัดดอกไม้สด
- ชุดติดกัน เสื้อผ้าชายสมัยนิยม 1
- การปักตัวอักษรแลกปักปก
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3. สาขาวิชาไฟฟ้าแลกอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมตู้เย็น
- ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ซ)
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างพันหม้อแปลงแลกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ช่างเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
4.สาขาวิชาพาะิชยการ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์แลกการใช้งาน
- การใช้งานโปรแกรม MS-Windows

(ฌ)
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1.การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตามวงจร
คุะภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2. สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาแลกมีการ
ปรกเมินดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูง
5. สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6. ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐานเช่นให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7. สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลก
บุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครู
จัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูระ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามวงจร
คุะภาพ PDCA โดยกาหนดผลการดาเนินงานตาม
วงจรคุะภาพให้ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษาได้จัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
- ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิ้นงาน/สิ่งปรกดิษฐ์ของ
ผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
สถานศึกษาได้จัดให้นักศึกษาจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน แลกจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาได้สนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนให้ครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
แลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลกสถานปรกกอบการ
สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่ 2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการ
ปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาในสถาน
ปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. สถานศึกษา ควรชี้แจง กรกตุ้น มุ่งมั่นให้ความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา รกดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด หรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อกรกตุ้น ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา กาหนดให้ครูทุกคน ทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการวัดแลก
ปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนา สมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูระาการคุะธรรม จริยธรรม
แลกคุะลักษะกอันพึงปรกสงค์ แลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา แลกรกดม
ความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูระาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฎ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง แลกปรกสานงานกั บ คะกกรรมการสถานศึ ก ษา แลก
คะกกรรมการวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนกในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการของรกบบวงจรคุะภาพ
PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ. แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติการ
รายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
แลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีคุะภาพ โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกภาวกผู้นา มีการ
กาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของปรกชาคม อาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษามีการจัดรกบบดูแลผู้เรียน โดยมี คะกผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษามี การวางแผนการใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้เหมากสมกับ
สภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายใน แลกภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึกษา มีการปรกเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกระ์ ครุภัะฑ์ แลก
คอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแลกวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา แลกผู้เรียนทุกสาขางานมีการปรกเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แลกได้จัดทาโครงการ เช่น
โครงการอาชีวกบริการ (อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it center) โครงการวันวิชาการ โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม แลกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งปรกดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพรกมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข ทกนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ กด้ านปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี การแต่งตั้ง บุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา กาหนดผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แลกมีการปรกเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามหลัก
รกบบคุะภาพ PDCA โดยครู แลกบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานปรกกั น คุ ะ ภาพภายใน สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษา มี ก าร
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ค รู เจ้าหน้าที่ ทุกคน มีการวางรกบบกลไกการปรกกันคุะภาพ มีการจัดการ
ปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

(ฐ)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาะ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกระ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรรกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถานศึกษามีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ ผู้เรียนทราบถึง หลักเกะฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกะฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น ให้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ปรกโยชน์ในการปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

48
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
3

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มีการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3.25

พอใช้

72
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

110
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก

111
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษา ได้ดาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
ทุก สาขางาน มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และได้ จั ด ท าโครงการ เช่ น โครงการอาชี ว ะบริ ก าร
(อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวัน
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51- 5.00
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดการจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- คาสั่ง และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของครูและนักเรียน นักศึกษา
- รายละเอียดโครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพแยกตามสาขางาน
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
จานวน 3
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
เฉลี่ย 4.46

112
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

113
รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ที่

ชื่อโครงการ




48
60

148
42

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
80
100



60

15

100

8

4.38

93.33

36.67

4.46

บริการ บริการ จานวน จานวน
วิชาการ วิชาชีพ บุคลากร ผูเ้ รียน

1 Fix it center
2 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาลปี
ใหม่
รวม/เฉลี่ย



ร้อยละของ
ระดับความ
ผู้เรียนที่เข้า
พึงพอใจของ
ร่วม
ผูร้ ับบริการ
โครงการ
76
4.57
26
4.44

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 ช่างยนต์
2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 ช่างไฟฟ้า

จานวนครั้ง
ในการ
ให้บริการ
3
3
3

จานวนร้อยละ
จานวนร้อยละ
ของบุคลากรที่ ของผู้เรียนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
(เฉลีย่ )
80
80
80
75
80
70

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.57
4.44
4.38

120
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

4

ดี

134
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

140
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี

4.5

ดี

178
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.70

ดีมาก

179
สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.25
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00
4.50
4.70
4.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่ได้จากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้องมีผลตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

181
มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3 – 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการ ลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
2. โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการ จัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
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4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาระบบ IT
2. โครงการ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาเสนอ
4.3.1 แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ
4.3.2 ความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 แนวทางการจัดทาและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะวิจัย (Research Skills) และ จิตวิจัย (Research Mind)
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคะกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิด
สอนหลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลั กสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ให้ กับนักเรียนในรกดับมัธ ยมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลกท้องถิ่น
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมำยเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเด่น เน้นคุะธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุะ
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุะภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แลกสังคม
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์

“เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

(จ)
พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มีคุะภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรมวิชาชีพ
- บูระาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
1. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนาคุะภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มีความชานาญ
ด้านวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรี ยนนักศึกษา ผู้ที่ทางาน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้เพิ่ม
คุะวุฒิ ความรู้แลกทักษก
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สู่สากล
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะลักษะกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ แลกสิ่งมอมเมา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ แลกคุะลักษะกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี นาฏศิลป์
แลกกีฬา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
- ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุะธรรม จริยธรรม
เหมากสมกับวิชาชีพครู
2. ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก สานักงาน
คะกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง แลกการบริหารอย่างมีรกบบครบวงจร ให้บรรลุเป้า
การศึกษา
2.3 ผู้บริหารมีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการ

(ฉ)
3. ด้ำนทรัพยำกร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.3 ครู แลกบุคลากรมีคุะวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผู้เรียน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้ำนกำกับตรวจสอบและรำยงำน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีปรกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การปรกเมินผล แลก
การจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แลกมี
วิสัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แลกมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปัจจุบันวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ เปิดทำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1. รกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน
3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(ช)
สาขาพะิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. หรือเทียบ
เทียบใน 4 สำขำงำน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- การจัดดอกไม้สด
- ชุดติดกัน เสื้อผ้าชายสมัยนิยม 1
- การปักตัวอักษรแลกปักปก
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3. สาขาวิชาไฟฟ้าแลกอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมตู้เย็น
- ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ซ)
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างพันหม้อแปลงแลกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ช่างเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
4.สาขาวิชาพาะิชยการ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์แลกการใช้งาน
- การใช้งานโปรแกรม MS-Windows

(ฌ)
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1.การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตามวงจร
คุะภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2. สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาแลกมีการ
ปรกเมินดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูง
5. สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6. ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐานเช่นให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7. สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลก
บุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครู
จัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูระ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามวงจร
คุะภาพ PDCA โดยกาหนดผลการดาเนินงานตาม
วงจรคุะภาพให้ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษาได้จัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
- ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิ้นงาน/สิ่งปรกดิษฐ์ของ
ผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
สถานศึกษาได้จัดให้นักศึกษาจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน แลกจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาได้สนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนให้ครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
แลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลกสถานปรกกอบการ
สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่ 2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการ
ปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาในสถาน
ปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. สถานศึกษา ควรชี้แจง กรกตุ้น มุ่งมั่นให้ความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา รกดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด หรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อกรกตุ้น ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา กาหนดให้ครูทุกคน ทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการวัดแลก
ปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนา สมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูระาการคุะธรรม จริยธรรม
แลกคุะลักษะกอันพึงปรกสงค์ แลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา แลกรกดม
ความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูระาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฎ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง แลกปรกสานงานกั บ คะกกรรมการสถานศึ ก ษา แลก
คะกกรรมการวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนกในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการของรกบบวงจรคุะภาพ
PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ. แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติการ
รายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
แลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีคุะภาพ โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกภาวกผู้นา มีการ
กาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของปรกชาคม อาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษามีการจัดรกบบดูแลผู้เรียน โดยมี คะกผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษามี การวางแผนการใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้เหมากสมกับ
สภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายใน แลกภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึกษา มีการปรกเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกระ์ ครุภัะฑ์ แลก
คอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแลกวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา แลกผู้เรียนทุกสาขางานมีการปรกเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แลกได้จัดทาโครงการ เช่น
โครงการอาชีวกบริการ (อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it center) โครงการวันวิชาการ โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม แลกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งปรกดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพรกมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข ทกนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ กด้ านปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี การแต่งตั้ง บุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา กาหนดผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แลกมีการปรกเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามหลัก
รกบบคุะภาพ PDCA โดยครู แลกบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานปรกกั น คุ ะ ภาพภายใน สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษา มี ก าร
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ค รู เจ้าหน้าที่ ทุกคน มีการวางรกบบกลไกการปรกกันคุะภาพ มีการจัดการ
ปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

(ฐ)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาะ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกระ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรรกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถานศึกษามีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ ผู้เรียนทราบถึง หลักเกะฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกะฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น ให้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ปรกโยชน์ในการปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

48
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
3

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มีการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3.25

พอใช้

72
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

110
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก

111
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษา ได้ดาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
ทุก สาขางาน มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และได้ จั ด ท าโครงการ เช่ น โครงการอาชี ว ะบริ ก าร
(อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวัน
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51- 5.00
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดการจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- คาสั่ง และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของครูและนักเรียน นักศึกษา
- รายละเอียดโครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพแยกตามสาขางาน
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
จานวน 3
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
เฉลี่ย 4.46

112
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

113
รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ที่

ชื่อโครงการ




48
60

148
42

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
80
100



60

15

100

8

4.38

93.33

36.67

4.46

บริการ บริการ จานวน จานวน
วิชาการ วิชาชีพ บุคลากร ผูเ้ รียน

1 Fix it center
2 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาลปี
ใหม่
รวม/เฉลี่ย



ร้อยละของ
ระดับความ
ผู้เรียนที่เข้า
พึงพอใจของ
ร่วม
ผูร้ ับบริการ
โครงการ
76
4.57
26
4.44

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 ช่างยนต์
2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 ช่างไฟฟ้า

จานวนครั้ง
ในการ
ให้บริการ
3
3
3

จานวนร้อยละ
จานวนร้อยละ
ของบุคลากรที่ ของผู้เรียนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
(เฉลีย่ )
80
80
80
75
80
70

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.57
4.44
4.38

120
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

4

ดี

134
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี

4.5

ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.70

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.25
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00
4.50
4.70
4.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่ได้จากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้องมีผลตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3 – 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการ ลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
2. โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการ จัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
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4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาระบบ IT
2. โครงการ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาเสนอ
4.3.1 แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ
4.3.2 ความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 แนวทางการจัดทาและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะวิจัย (Research Skills) และ จิตวิจัย (Research Mind)
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคะกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิด
สอนหลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลั กสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ให้ กับนักเรียนในรกดับมัธ ยมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลกท้องถิ่น
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมำยเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเด่น เน้นคุะธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุะ
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุะภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แลกสังคม
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์

“เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

(จ)
พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มีคุะภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรมวิชาชีพ
- บูระาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
1. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนาคุะภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มีความชานาญ
ด้านวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรี ยนนักศึกษา ผู้ที่ทางาน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้เพิ่ม
คุะวุฒิ ความรู้แลกทักษก
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สู่สากล
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะลักษะกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ แลกสิ่งมอมเมา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ แลกคุะลักษะกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี นาฏศิลป์
แลกกีฬา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
- ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุะธรรม จริยธรรม
เหมากสมกับวิชาชีพครู
2. ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก สานักงาน
คะกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง แลกการบริหารอย่างมีรกบบครบวงจร ให้บรรลุเป้า
การศึกษา
2.3 ผู้บริหารมีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการ

(ฉ)
3. ด้ำนทรัพยำกร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.3 ครู แลกบุคลากรมีคุะวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผู้เรียน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้ำนกำกับตรวจสอบและรำยงำน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีปรกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การปรกเมินผล แลก
การจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แลกมี
วิสัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แลกมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปัจจุบันวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ เปิดทำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1. รกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน
3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(ช)
สาขาพะิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. หรือเทียบ
เทียบใน 4 สำขำงำน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- การจัดดอกไม้สด
- ชุดติดกัน เสื้อผ้าชายสมัยนิยม 1
- การปักตัวอักษรแลกปักปก
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3. สาขาวิชาไฟฟ้าแลกอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมตู้เย็น
- ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ซ)
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างพันหม้อแปลงแลกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ช่างเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
4.สาขาวิชาพาะิชยการ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์แลกการใช้งาน
- การใช้งานโปรแกรม MS-Windows

(ฌ)
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1.การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตามวงจร
คุะภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2. สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาแลกมีการ
ปรกเมินดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูง
5. สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6. ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐานเช่นให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7. สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลก
บุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครู
จัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูระ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามวงจร
คุะภาพ PDCA โดยกาหนดผลการดาเนินงานตาม
วงจรคุะภาพให้ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษาได้จัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
- ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิ้นงาน/สิ่งปรกดิษฐ์ของ
ผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
สถานศึกษาได้จัดให้นักศึกษาจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน แลกจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาได้สนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนให้ครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
แลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลกสถานปรกกอบการ
สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่ 2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการ
ปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาในสถาน
ปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. สถานศึกษา ควรชี้แจง กรกตุ้น มุ่งมั่นให้ความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา รกดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด หรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อกรกตุ้น ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา กาหนดให้ครูทุกคน ทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการวัดแลก
ปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนา สมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูระาการคุะธรรม จริยธรรม
แลกคุะลักษะกอันพึงปรกสงค์ แลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา แลกรกดม
ความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูระาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฎ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง แลกปรกสานงานกั บ คะกกรรมการสถานศึ ก ษา แลก
คะกกรรมการวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนกในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการของรกบบวงจรคุะภาพ
PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ. แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติการ
รายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
แลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีคุะภาพ โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกภาวกผู้นา มีการ
กาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของปรกชาคม อาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษามีการจัดรกบบดูแลผู้เรียน โดยมี คะกผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษามี การวางแผนการใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้เหมากสมกับ
สภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายใน แลกภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึกษา มีการปรกเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกระ์ ครุภัะฑ์ แลก
คอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแลกวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา แลกผู้เรียนทุกสาขางานมีการปรกเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แลกได้จัดทาโครงการ เช่น
โครงการอาชีวกบริการ (อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it center) โครงการวันวิชาการ โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม แลกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งปรกดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพรกมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข ทกนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ กด้ านปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี การแต่งตั้ง บุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา กาหนดผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แลกมีการปรกเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามหลัก
รกบบคุะภาพ PDCA โดยครู แลกบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานปรกกั น คุ ะ ภาพภายใน สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษา มี ก าร
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ค รู เจ้าหน้าที่ ทุกคน มีการวางรกบบกลไกการปรกกันคุะภาพ มีการจัดการ
ปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

(ฐ)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาะ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกระ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรรกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถานศึกษามีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ ผู้เรียนทราบถึง หลักเกะฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกะฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น ให้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ปรกโยชน์ในการปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
3

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มีการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3.25

พอใช้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษา ได้ดาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
ทุก สาขางาน มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และได้ จั ด ท าโครงการ เช่ น โครงการอาชี ว ะบริ ก าร
(อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวัน
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51- 5.00
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดการจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- คาสั่ง และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของครูและนักเรียน นักศึกษา
- รายละเอียดโครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพแยกตามสาขางาน
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
จานวน 3
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
เฉลี่ย 4.46

112
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ที่

ชื่อโครงการ




48
60

148
42

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
80
100



60

15

100

8

4.38

93.33

36.67

4.46

บริการ บริการ จานวน จานวน
วิชาการ วิชาชีพ บุคลากร ผูเ้ รียน

1 Fix it center
2 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาลปี
ใหม่
รวม/เฉลี่ย



ร้อยละของ
ระดับความ
ผู้เรียนที่เข้า
พึงพอใจของ
ร่วม
ผูร้ ับบริการ
โครงการ
76
4.57
26
4.44

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 ช่างยนต์
2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 ช่างไฟฟ้า

จานวนครั้ง
ในการ
ให้บริการ
3
3
3

จานวนร้อยละ
จานวนร้อยละ
ของบุคลากรที่ ของผู้เรียนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
(เฉลีย่ )
80
80
80
75
80
70

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.57
4.44
4.38
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

4

ดี

134
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

140
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี

4.5

ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.70

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.25
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00
4.50
4.70
4.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่ได้จากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้องมีผลตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3 – 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการ ลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
2. โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการ จัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
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4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาระบบ IT
2. โครงการ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาเสนอ
4.3.1 แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ
4.3.2 ความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 แนวทางการจัดทาและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะวิจัย (Research Skills) และ จิตวิจัย (Research Mind)
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคะกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิด
สอนหลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลั กสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ให้ กับนักเรียนในรกดับมัธ ยมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลกท้องถิ่น
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมำยเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเด่น เน้นคุะธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุะ
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุะภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แลกสังคม
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์

“เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

(จ)
พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มีคุะภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรมวิชาชีพ
- บูระาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
1. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนาคุะภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มีความชานาญ
ด้านวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรี ยนนักศึกษา ผู้ที่ทางาน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้เพิ่ม
คุะวุฒิ ความรู้แลกทักษก
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สู่สากล
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะลักษะกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ แลกสิ่งมอมเมา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ แลกคุะลักษะกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี นาฏศิลป์
แลกกีฬา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
- ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุะธรรม จริยธรรม
เหมากสมกับวิชาชีพครู
2. ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก สานักงาน
คะกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง แลกการบริหารอย่างมีรกบบครบวงจร ให้บรรลุเป้า
การศึกษา
2.3 ผู้บริหารมีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการ

(ฉ)
3. ด้ำนทรัพยำกร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.3 ครู แลกบุคลากรมีคุะวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผู้เรียน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้ำนกำกับตรวจสอบและรำยงำน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีปรกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การปรกเมินผล แลก
การจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แลกมี
วิสัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แลกมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปัจจุบันวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ เปิดทำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1. รกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน
3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(ช)
สาขาพะิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. หรือเทียบ
เทียบใน 4 สำขำงำน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- การจัดดอกไม้สด
- ชุดติดกัน เสื้อผ้าชายสมัยนิยม 1
- การปักตัวอักษรแลกปักปก
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3. สาขาวิชาไฟฟ้าแลกอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมตู้เย็น
- ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ซ)
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างพันหม้อแปลงแลกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ช่างเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
4.สาขาวิชาพาะิชยการ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์แลกการใช้งาน
- การใช้งานโปรแกรม MS-Windows

(ฌ)
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1.การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตามวงจร
คุะภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2. สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาแลกมีการ
ปรกเมินดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูง
5. สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6. ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐานเช่นให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7. สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลก
บุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครู
จัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูระ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามวงจร
คุะภาพ PDCA โดยกาหนดผลการดาเนินงานตาม
วงจรคุะภาพให้ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษาได้จัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
- ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิ้นงาน/สิ่งปรกดิษฐ์ของ
ผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
สถานศึกษาได้จัดให้นักศึกษาจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน แลกจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาได้สนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนให้ครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
แลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลกสถานปรกกอบการ
สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่ 2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการ
ปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาในสถาน
ปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. สถานศึกษา ควรชี้แจง กรกตุ้น มุ่งมั่นให้ความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา รกดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด หรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อกรกตุ้น ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา กาหนดให้ครูทุกคน ทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการวัดแลก
ปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนา สมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูระาการคุะธรรม จริยธรรม
แลกคุะลักษะกอันพึงปรกสงค์ แลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา แลกรกดม
ความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูระาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฎ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง แลกปรกสานงานกั บ คะกกรรมการสถานศึ ก ษา แลก
คะกกรรมการวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนกในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการของรกบบวงจรคุะภาพ
PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ. แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติการ
รายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
แลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีคุะภาพ โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกภาวกผู้นา มีการ
กาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของปรกชาคม อาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษามีการจัดรกบบดูแลผู้เรียน โดยมี คะกผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษามี การวางแผนการใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้เหมากสมกับ
สภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายใน แลกภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึกษา มีการปรกเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกระ์ ครุภัะฑ์ แลก
คอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแลกวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา แลกผู้เรียนทุกสาขางานมีการปรกเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แลกได้จัดทาโครงการ เช่น
โครงการอาชีวกบริการ (อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it center) โครงการวันวิชาการ โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม แลกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งปรกดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพรกมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข ทกนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ กด้ านปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี การแต่งตั้ง บุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา กาหนดผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แลกมีการปรกเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามหลัก
รกบบคุะภาพ PDCA โดยครู แลกบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานปรกกั น คุ ะ ภาพภายใน สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษา มี ก าร
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ค รู เจ้าหน้าที่ ทุกคน มีการวางรกบบกลไกการปรกกันคุะภาพ มีการจัดการ
ปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

(ฐ)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาะ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกระ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรรกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถานศึกษามีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ ผู้เรียนทราบถึง หลักเกะฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกะฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น ให้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ปรกโยชน์ในการปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
3

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มีการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3.25

พอใช้

72
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษา ได้ดาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
ทุก สาขางาน มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และได้ จั ด ท าโครงการ เช่ น โครงการอาชี ว ะบริ ก าร
(อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวัน
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51- 5.00
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดการจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- คาสั่ง และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของครูและนักเรียน นักศึกษา
- รายละเอียดโครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพแยกตามสาขางาน
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
จานวน 3
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
เฉลี่ย 4.46

112
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ที่

ชื่อโครงการ




48
60

148
42

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
80
100



60

15

100

8

4.38

93.33

36.67

4.46

บริการ บริการ จานวน จานวน
วิชาการ วิชาชีพ บุคลากร ผูเ้ รียน

1 Fix it center
2 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาลปี
ใหม่
รวม/เฉลี่ย



ร้อยละของ
ระดับความ
ผู้เรียนที่เข้า
พึงพอใจของ
ร่วม
ผูร้ ับบริการ
โครงการ
76
4.57
26
4.44

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 ช่างยนต์
2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 ช่างไฟฟ้า

จานวนครั้ง
ในการ
ให้บริการ
3
3
3

จานวนร้อยละ
จานวนร้อยละ
ของบุคลากรที่ ของผู้เรียนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
(เฉลีย่ )
80
80
80
75
80
70

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.57
4.44
4.38
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

4

ดี

134
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี

4.5

ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.70

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.25
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00
4.50
4.70
4.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่ได้จากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้องมีผลตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3 – 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการ ลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
2. โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการ จัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
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4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาระบบ IT
2. โครงการ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาเสนอ
4.3.1 แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ
4.3.2 ความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 แนวทางการจัดทาและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะวิจัย (Research Skills) และ จิตวิจัย (Research Mind)
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคะกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิด
สอนหลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลั กสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแกนมัธยม ให้ กับนักเรียนในรกดับมัธ ยมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลกท้องถิ่น
สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมำยเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054)
542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054)
534 – 619
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

http://www.pptc.ac.th

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ดี ฝีมือเด่น เน้นคุะธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุะ
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุะภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แลกสังคม
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์

“เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ”

(จ)
พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มีคุะภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรมวิชาชีพ
- บูระาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
1. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนาคุะภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มีความชานาญ
ด้านวิชาชีพ
- จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรี ยนนักศึกษา ผู้ที่ทางาน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้เพิ่ม
คุะวุฒิ ความรู้แลกทักษก
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สู่สากล
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุะลักษะกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ แลกสิ่งมอมเมา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ แลกคุะลักษะกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี นาฏศิลป์
แลกกีฬา
- ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
- ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้แลกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุะธรรม จริยธรรม
เหมากสมกับวิชาชีพครู
2. ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก สานักงาน
คะกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง แลกการบริหารอย่างมีรกบบครบวงจร ให้บรรลุเป้า
การศึกษา
2.3 ผู้บริหารมีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการ

(ฉ)
3. ด้ำนทรัพยำกร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.3 ครู แลกบุคลากรมีคุะวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผู้เรียน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้ำนกำกับตรวจสอบและรำยงำน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีปรกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การปรกเมินผล แลก
การจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง แลกมี
วิสัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แลกมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้
2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปัจจุบันวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ เปิดทำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1. รกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน
3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(ช)
สาขาพะิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. หรือเทียบ
เทียบใน 4 สำขำงำน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- การจัดดอกไม้สด
- ชุดติดกัน เสื้อผ้าชายสมัยนิยม 1
- การปักตัวอักษรแลกปักปก
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3. สาขาวิชาไฟฟ้าแลกอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมตู้เย็น
- ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ซ)
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างพันหม้อแปลงแลกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ช่างเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
4.สาขาวิชาพาะิชยการ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์แลกการใช้งาน
- การใช้งานโปรแกรม MS-Windows

(ฌ)
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1.การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตามวงจร
คุะภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2. สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาแลกมีการ
ปรกเมินดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูง
5. สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6. ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐานเช่นให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7. สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลก
บุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครู
จัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูระ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามวงจร
คุะภาพ PDCA โดยกาหนดผลการดาเนินงานตาม
วงจรคุะภาพให้ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษาได้จัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาะในการพัฒนารกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
- ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิ้นงาน/สิ่งปรกดิษฐ์ของ
ผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
สถานศึกษาได้จัดให้นักศึกษาจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน แลกจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาได้สนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนให้ครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
แลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลกสถานปรกกอบการ
สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่ 2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการ
ปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งานทาในสถาน
ปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. สถานศึกษา ควรชี้แจง กรกตุ้น มุ่งมั่นให้ความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา รกดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด หรือเจ้าของ
ภาษาเพื่อกรกตุ้น ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา กาหนดให้ครูทุกคน ทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการวัดแลก
ปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนา สมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูระาการคุะธรรม จริยธรรม
แลกคุะลักษะกอันพึงปรกสงค์ แลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา แลกรกดม
ความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูระาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฎ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง แลกปรกสานงานกั บ คะกกรรมการสถานศึ ก ษา แลก
คะกกรรมการวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนกในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการของรกบบวงจรคุะภาพ
PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ. แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติการ
รายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
แลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีคุะภาพ โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกภาวกผู้นา มีการ
กาหนดแผนงานบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของปรกชาคม อาชีวศึกษา มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษามีการจัดรกบบดูแลผู้เรียน โดยมี คะกผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษามี การวางแผนการใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติให้เหมากสมกับ
สภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายใน แลกภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึกษา มีการปรกเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกระ์ ครุภัะฑ์ แลก
คอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการแลกวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา แลกผู้เรียนทุกสาขางานมีการปรกเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แลกได้จัดทาโครงการ เช่น
โครงการอาชีวกบริการ (อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
(Fix it center) โครงการวันวิชาการ โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม แลกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งปรกดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพรกมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข ทกนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ กด้ านปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี การแต่งตั้ง บุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา กาหนดผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แลกมีการปรกเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามหลัก
รกบบคุะภาพ PDCA โดยครู แลกบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานปรกกั น คุ ะ ภาพภายใน สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษา มี ก าร
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ค รู เจ้าหน้าที่ ทุกคน มีการวางรกบบกลไกการปรกกันคุะภาพ มีการจัดการ
ปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

(ฐ)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาะ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกระ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรรกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถานศึกษามีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ ผู้เรียนทราบถึง หลักเกะฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกะฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น ให้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ปรกโยชน์ในการปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ
- ไม่มี

48
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
3

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
พอใช้

5

ดีมาก

5

ดีมาก

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มีการประเมินตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

3.25

พอใช้

72
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

110
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

4.83

ดีมาก

111
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนทุกสาขา
งาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการอาชีวะบริการ (อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวันวิชาการ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษา ได้ดาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
ทุก สาขางาน มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และได้ จั ด ท าโครงการ เช่ น โครงการอาชี ว ะบริ ก าร
(อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการวัน
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51- 5.00
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดการจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- คาสั่ง และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของครูและนักเรียน นักศึกษา
- รายละเอียดโครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพแยกตามสาขางาน
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
จานวน 3
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
เฉลี่ย 4.46

112
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

113
รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ที่

ชื่อโครงการ




48
60

148
42

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
80
100



60

15

100

8

4.38

93.33

36.67

4.46

บริการ บริการ จานวน จานวน
วิชาการ วิชาชีพ บุคลากร ผูเ้ รียน

1 Fix it center
2 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการอาชีวะ
บริการ เทศกาลปี
ใหม่
รวม/เฉลี่ย



ร้อยละของ
ระดับความ
ผู้เรียนที่เข้า
พึงพอใจของ
ร่วม
ผูร้ ับบริการ
โครงการ
76
4.57
26
4.44

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

1 ช่างยนต์
2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 ช่างไฟฟ้า

จานวนครั้ง
ในการ
ให้บริการ
3
3
3

จานวนร้อยละ
จานวนร้อยละ
ของบุคลากรที่ ของผู้เรียนที่เข้า
เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
(เฉลีย่ )
80
80
80
75
80
70

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.57
4.44
4.38

120
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

4

ดี

134
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

140
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี

4.5

ดี

178
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดี

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.70

ดีมาก

179
สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.25
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00
4.50
4.70
4.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่ได้จากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้องมีผลตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อ
การนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ พอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
- ไม่มี
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 17. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3 – 5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการ ลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
2. โครงการ ปรับพื้นฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการ จัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
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4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการ นิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทางบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาระบบ IT
2. โครงการ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ชุมชน
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาเสนอ
4.3.1 แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ
4.3.2 ความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ
เอกชน
4.3.4 แนวทางการจัดทาและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะวิจัย (Research Skills) และ จิตวิจัย (Research Mind)
4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

