รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็น
สถานศึกษาสังกัด สานักงานคณกกรรมการการอาชีวศึกษา กรกทรวงศึกษาธิการ ทาการเปิดสอน
หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
รกยกสั้น แลกหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โดยการสอนวิชาชีพแกน
มัธยมศึกษาให้กั บผู้เรีย นสายสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการทางด้านตลาดแรงงานแลก
ท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 (ใกล้กับทางแยกถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
เนื้อที่
10 ไร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสทางไกล 054) 542 – 882
หมายเลขโทรสาร (รหัสทางไกล 054) 534 – 619
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.pptc.ac.th
ปรัชญาของสถานศึกษา
“ วิสัยทัศน์ดี ฝีมอื เด่น เน้นคุณธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุณ ”
วิสัยทัศน์ (VISION)
จัด การศึก ษาด้ า นวิ ช าชี พ ที่มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานตามความต้อ งการของสั ง คม
ชุมชน แลกท้องถิ่น ผู้เ รียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ใ นสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสูป่ รกชาคมอาเซียน

(จ)
เอกลักษณ์

“ เป็นสถานที่ฝกึ อบรมด้านวิชาชีพ ให้กับชุมชนแลกท้องถิ่น ”

อัตลักษณ์

“ ผูเ้ รียนมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาชีพ ”

พันธกิจ (MISSION)
- จัดการศึกษาแลกอบรมวิชาชีพให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับสถานปรกกอบการทั้งภาครัฐ แลกเอกชน จัดการศึกษาแลกฝึกอบรม
วิชาชีพ
- บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อม เพื่อเข้าสู่ปรกชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้มคี วาม
ชานาญด้านวิชาชีพ
1.2 จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ผูท้ ีว่ ่างงาน ผูพ้ ิการ
ผูด้ ้อยโอกาสได้เพิ่มคุณวุฒิ ความรูแ้ ลกทักษกวิชาชีพ
1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ แลกภาษาอังกฤษ สูส่ ากล
1.4 ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม แลกค่านิยมที่ดีงาม
1.5 ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณกนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแลกสุขภาพจิตที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ สิ่งมอมเมา แลกอบายมุขต่าง ๆ
1.6 ฝึกอบรม/พัฒนาให้ผเู้ รียนมีสุนทรียภาพ แลกคุณลักษณกนิสัยด้านศิลปก ดนตรี
นาฏศิลป์ แลกกีฬา
1.7 ฝึกอบรม/พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ แลกทักษกที่จาเป็นในการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
1.8 ฝึกอบรม/พัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษกในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้
แลกพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.9 พัฒนาครู แลกบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถแลกมีคุณธรรม
จริยธรรม เหมากสมกับวิชาชีพครู

(ฉ)
2. ด้านบริหารและการจัดการ
2.1 จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรกทรวงศึกษาธิการ แลก
สานักงานคณกกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรกสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน สังคม แลกท้องถิ่น
2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรอย่างมีปรกสิทธิภาพแลกเกิด
ปรกสิทธิผลสูงสุดให้บรรลุเป้าการศึกษา
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวกผู้นา แลกมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านทรัพยากร
3.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม แลกการฝึกทักษกปรกกอบการเรียนการสอน โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีปรกสิทธิภาพ
3.3 ครูแลกบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ แลกเพียงพอ
3.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมากสมกับผูเ้ รียน สังคม ชุมชน แลกท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4.2 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์แลกความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
4.3 จัดโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักร สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
5. ด้านกากับตรวจสอบและรายงาน
5.1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มปี รกสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการวิจัย การ
ปรกเมินผล แลกการจัดการรกบบสารสนเทศ
5.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเครากห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
แลกมีวสิ ัยทัศน์
5.3 พัฒนาให้ผเู้ รียนมีทักษกในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
แลกมีเจตคติที่ดีตอ่ การอาชีวศึกษาแลกวิชาชีพ
5.4 พัฒนากรกบวนการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนสามารถนาไปปรกกอบอาชีพได้

(ช)
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษา เปิดทาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) หรือ
เทียบเท่า เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
หรือเทียบใน 4 สาขางาน คือ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการบัญชี
สาขางานการพัฒนาเว็ปเพจ
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาหรับบุคคลทั่วไป
1.สาขาวิชาคหกรรม
- ขนมไทย
- ขนมอบ
- ชุดติดกัน
- เสื้อผ้าสมัยนิยม
- การตัดผมชาย
- การซอยผม-ดัดผม
- การทาเล็บ
- การสรกผม-เซ็ทผม

(ซ)
- การนวดหน้า-แต่งหน้า
- การเกล้าผม-ถักเปีย
- การเปลี่ยนสีผม
2. สาขาวิชาเครื่องกล
- การขับรถยนต์
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
3. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
- ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
- ช่างติดตัง้ ไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างปรกกอบเครื่องขยายเสียง
- ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปขนาดเล็ก
- ช่างติดตัง้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
4. สาขาวิชาพาณิชยการ
- พิมพ์ดดี ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- การใช้งานคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นแลกโปรแกรมปรกมวลคา

(ฌ)
3. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1) การดาเนินงานทุกโครงการควรดาเนินงานตาม
รกบบวงจรคุณภาพ PDCA ให้ครบทุกขั้นตอนแลกนา
ผลการปรกเมินไปจัดทาแผนพัฒนางาน
2) สถานศึกษาควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา แลกมีการปรกเมิน
ดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
3) สถานศึกษาควรจัดสรรงบปรกมาณในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น แลกสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงมารับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

4) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูแลกบุคลากร
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มคี วาม
พร้อมสูง
5) สถานศึกษาควรจัดหาสถานที่เก็บชิน้ งาน/
สิ่งปรกดิษฐ์ของผูเ้ รียนให้เป็นสัดส่วนเหมากสม
6) ผลงานทางวิชาชีพของหลักสูตรรกยกสั้น
สถานศึกษาควรทารกบบการจัดเก็บผลงานไว้เป็น
หลักฐาน เช่น ให้ผเู้ รียนจัดทาแฟ้มสกสมผลงานแลก
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี
7) สถานศึกษาควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ครู
แลกบุคลากรให้มากขึ้น แลกสนับสนุนให้ครูจัดทา
ผลงานทางวิชาการ เอกสารปรกกอบการสอนที่
สมบูรณ์แลกสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานทุกโครงการตามรกบบ
วงจรคุณภาพ PDCA โดยกาหนด ดังนี้
- ทุกโครงการต้องสรุปส่งเป็น PDCA
สถานศึกษาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ปรกชุมวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- งานปกครองจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาณในการพัฒนา
รกบบเทคโนโลยีให้มากขึ้น
- สถานศึกษาจัดสรรงบปรกมาณในรกบบ
เทคโนโลยี
- รับบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงมารับผิดชอบศูนย์
ข้อมูล
- สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาที่มคี วามพร้อมสูง
- ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
- สถานศึกษาจัดสถานที่เก็บชิน้ งาน/สิ่งปรกดิษฐ์
ของผู้เรียนชั้น 3 ตึก 3
- สถานศึกษาให้ผเู้ รียนจัดเก็บผลงานเป็น
หลักฐาน คือ ให้นักศึกษาจัดทาแฟ้มสกสมผลงาน

สถานศึกษาสนับสนุนการวิจัยแก่ครูแลกบุคลากร
- สนับสนุนครูจัดทางานวิจัย
- จัดทาผลงานทางวิชาการ
- จัดทาเอกสารปรกกอบการสอน
- จัดทาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

(ญ)
4. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดรกบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีแลกภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแลก
สถานปรกกอบการ สถานศึกษาจัดให้มีการสอบปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทกเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน รกดับชั้นปีที่ 3 ของรกดับ ปวช. แลก ชั้นปีที่
2 ของรกดับ ปวส. เข้าสอบการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผา่ นการปรกเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนรกดับปรกกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลกนักศึกษา รกดับ
ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษารกดับ ปวช. หรือ ปวส. การได้งาน
ทาในสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ปรกกอบอาชีพอิสรก แลกศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
1. สถานศึ ก ษา ควรชี้ แจง กรกตุ้น มุ่ งมั่ นให้ค วามส าคั ญ ในการทดสอบทางการศึก ษา
รกดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ลกสาขางานทุกคน จัดการเรียนการ
สอนนอกเวลาเรียนปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษารกดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
2. สถานศึกษา ควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด
หรือเจ้าของภาษาเพื่อกรกตุน้ ความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษา ควรมีกรกบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชา โดยกาหนดรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปรกกอบการ
2. สถานศึกษา ได้กาหนดให้ครูทุกคนทาการวัดแลกปรกเมินผลผู้เรียน แลกนาผลจากการ
วัดแลกปรกเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนกผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพแลกบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม แลกคุณลักษณกอันพึงปรกสงค์ แลกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

(ฎ)
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานปรกกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
แลกรกดมความคิด ปรับทัศนคติ วิเครากห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงแลกแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนกอาชีพ แลกบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ดาเนินการแต่งตั้งแลกปรกสานงานกับ คณกกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย แลกคณกกรรมการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแลกข้อเสนอแนก
ในการจัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการปรกจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลกมีการดาเนิน งานตามกรกบวนการ
ของรกบบวงจรคุณภาพ PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนกจากสมศ.แลกต้นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนา
พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติราชการ แลกจัดทารายงายงานปรกจาปี
3. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครูแลกบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดแนวทางส่งเสริม
การจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามแลกปรกเมินผลโครงการ/กิจกรรม แลกมีการนาผลจากการ
ปรกเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
4. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แลกมีภาวก
ผู้ น า มี ก ารก าหนดแผนงานบริ ห าร โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของปรกชาคมอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามโปร่ ง ใส่
ตรวจสอบได้
5. สถานศึก ษา มีก ารจัดรกบบดูแลผู้เ รีย น โดยมี คณกผู้บ ริหาร ครู แลกบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองให้มีสว่ นร่วมในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษา มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติที่เหมากสม
กับสภาพแวดล้อม แลกได้จัดหาสิ่งอานวยความสกดวกทั้งภายในแลกภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียน
7. สถานศึ ก ษา มี ก ารปรกเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด หา การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ครุภัณฑ์ แลกคอมพิวเตอร์ โดยครูแลกบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษาแลกผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง

(ฏ)
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการบริการวิชาการแลกวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู แลกบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา แลกผู้ เ รี ย นทุ ก สาขางาน มี ก ารปรกเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการแลกการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน แลก
ท้องถิ่น เช่น โครงการอาชีวกบริการ (อาชีว กศึกษาร่วมด้วยช่วยปรกชาชน) โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษกวิชาชีพ ทักษกวิชาพื้นฐานฯ โดยการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จุดเด่น
สถานศึก ษา มีก ารส่ งเสริ ม แลกสนับ สนุ น การพั ฒนานวั ตกรรม สิ่ งปรกดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย
โครงงานอย่างต่อเนื่องแลกเหมากสม
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พรกมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองรกบบปรกชาธิ ป ไตยอั น มี พ รกมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปรกมุ ข
ทกนุบารุง ศาสนา ศิลปก วัฒนธรรม แลกการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แต่งตั้งบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม แลกมีการปรกเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการ กิ จกรรมตามรกบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยครูแลกบุคลากรทางการ
ศึกษาผูร้ ับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง

(ฐ)
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ดาเนินงานปรกกันคุณภาพภายใน สร้างความร่วมมือภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู แลกบุคลากรทางการศึกษา มีการวางรกบบกลไกการปรกกัน
คุณภาพ มีการจัดการปรกชุมชี้แจง มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบปรกมาณ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร
รกยกสั้นตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สถานศึกษา มีการกาหนดให้ครูผสู้ อนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงหลักเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น ตามรกเบียบว่าด้วยการปรกเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อเทียบกับแรกเข้า
4. สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดย
ส่งเสริม ให้ค รูผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิช าชีพ รกยกสั้ น ให้ไ ด้รับ การอบรมเพิ่มพู นความรู้เ กี่ ย วกั บ รายวิ ชาที่
รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตรกหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น โดยการสารวจ
ความพึง พอใจของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมที่มี ต่ อการนาความรู้ ค วามสามารถไปใช้ป รกโยชน์ ใ นการ
ปรกกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา
- สถานศึกษา ควรจัดให้มีการใช้แลกพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนกรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานปรกกอบการเพิ่มมากยิ่งขึน้

(ฑ)
มาตรฐานที่ 9 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้ต้องขัง แลก
ผูท้ ี่มคี วามบกพร่องทางด้านสติปัญญา เพื่อให้ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างสกดวกแลกทั่วถึง
2. สถานศึกษา มีการกาหนดให้ครูผสู้ อนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงหลักเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ลกหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพรกยกสั้น สาหรับผู้ด้อยโอกาส ตามรกเบียบว่า
ด้วยการปรกเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพรกยกสั้น สาหรับผู้ด้อยโอกาส มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี

รายงานการประเมินตนเอง
(SAR : Self-Assessment Report)
ประจาปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงได้ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานของสถานศึก ษาให้ดียิ่งขึ้นเป็นประจาทุกปี และเป็นการเตรีย ม
ความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก สถานศึกษาจึงได้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตรวจสอบและพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแล้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จึงเสนอผลการพิจารณามาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้
ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกล่าว

ลงชื่อ......................................................ผูเ้ ห็นชอบ
(นายสวิง จินดาคา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอ
(นายบัญญัติ อรุณานันท์)
รองผูอ้ านวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
4 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใต้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษา จึงได้กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การวัด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก จานวน 4 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 2 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 10 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 9 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้ดอ้ ยโอกาส จานวน 2 ตัวบ่งชี้
รายงานการประเมิ น ตนเอง ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล โดยทั่ ว ไปของ
สถานศึกษา วิธีดาเนินการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาพรวมที่เป็นจุดเด่น
และจุดด้อยที่ต้องพัฒนา ซึ่งได้จากการประเมินผลทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาในอนาคต ตลอดจนสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สถานศึ ก ษา มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะได้ น าผลการประเมิ น ในครั้ ง นี้ เป็ น แนวทางในการบริ ห าร
การศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษา และได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิด ผลดีกั บผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึก ษา เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ป กครอง
หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการมีค วามพึ ง พอใจ และยอมรั บ ความรู้
ความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพต่อไป และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(นายบัญญัติ อรุณานันท์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

(นายสวิง จินดาคา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สถานศึกษา มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการ
ดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

2

3

ดีมาก

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
ดี
พอใช้
ปรับปรุง




























ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

4
5

4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

6

7
รวม

ดีมาก

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ต้อง
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน









31

1

1

1

สรุป ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการตัดสินได้ตามเกณฑ์สูงสุดระดับคุณภาพดีมาก จานวน 31 ตัวบ่งชี้
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- แฟ้มรายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
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ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มตี ัวบ่งชีใ้ ดอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 9 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาส
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5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.50
4.90
5.00
4.86

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมิน
สถานศึกษา มีผลการประเมิน ทั้ง 9 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง  ต้อง
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และระดับสถานศึกษา นาคะแนนที่
ได้จากการตรวจประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
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
สถานศึกษาจะผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ต้องมีผลตามเกณฑ์ ทั้ง 2 ข้อ ต่อไปนี้
1) แต่ละตัวบ่งชีไ้ ด้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2) แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การตัดสิน
ไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดระบบการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ทั้ งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ เน้น การปฏิบัติ จริ ง เพื่ อให้สอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สถานศึกษาจัดให้มีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยนักเรียน ระดับชั้นปีที่ 3 ของ
ระดับ ปวช. และ ชั้นปีที่ 2 ของระดับ ปวส. เข้าสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษา ได้นานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.
การได้งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิ สระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
1. สถานศึ ก ษา ควรชี้ แ จง กระตุ้ น มุ่ ง มั่ น ให้ ค วามส าคั ญ ในการทดสอบทาง
การศึกษา ระดั บ ชาติด้านอาชีวศึก ษา (V-NET) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนในแต่ละสาขางานทุก คน
จัด การเรี ย นการสอนนอกเวลาเรีย นปกติ เพื่อ เตรี ย มความพร้ อมในการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สถานศึกษา ควรจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ การ
ถ่ายทอด หรือเจ้าของภาษาเพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
3. สถานศึกษา ควรมีกระบวน แผนงาน การติดตาม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนด
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยเปิดสอนในสาขางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. สถานศึกษา ได้กาหนดให้ครูทุกคนทาการวัดและประเมินผลผู้เรียน และนาผล
จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
สัมมนา และระดมความคิด ปรับทัศนคติ วิเคราะห์ถึงจุดบกพร่อง เพื่อนาไปปรับปรุงและแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
4. สถานศึกษา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง และประสานงานกั บ คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน และมีก ารดาเนินงานตาม
กระบวนการของระบบวงจรคุณภาพ PDCA ตลอดจนนาข้อเสนอแนะจากสมศ.และต้นสังกัดมา
ปรับปรุงพัฒนา พร้อมทั้งจัดทาตามแผนปฏิบัติราชการ และจัดทารายงายงานประจาปี
3. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชน ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัด
แนวทางส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และมีการ
นาผลจากการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

4. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ
มีภาวะผู้นา มีการกาหนดแผนงานบริ หาร โดยการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา มีความโปร่ง
ใส่ ตรวจสอบได้
5. สถานศึกษา มีการจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองให้มีสว่ นร่วมในการดูแลผู้เรียน
6. สถานศึกษา มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติ ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และได้จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน
7. สถานศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด หา การใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้ รียน อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน
และท้อ งถิ่ น เช่น โครงการอาชีว ะบริก าร (อาชี ว ะศึก ษาร่วมด้วยช่ วยประชาชน) โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานฯ
โดยการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จุดเด่น
สถานศึ ก ษา มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจัย โครงงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิด ทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการแต่งตัง้ บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และมี
การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูร้ ับผิดชอบ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึก ษา ได้ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสร้างความร่วมมือภายใน
สถานศึกษา มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวางระบบกลไก
การประกั น คุ ณ ภาพ มี ก ารจั ด การประชุ ม ชี้ แ จง มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดาเนินงาน เพื่อจัดซื้อ
วัสดุฝึกอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมสอนสาหรับการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สถานศึกษา มีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงหลักเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลการเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อเทียบกับแรกเข้า

4. สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น โดยส่งเสริมให้ค รูผู้ส อนหลั ก สู ตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ไ ด้รับ การอบรมเพิ่มพูนความรู้เ กี่ย วกั บ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
5. สถานศึกษา มีความตระหนักเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย
การสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา
1. สถานศึกษา ควรจัดให้มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึน้
มาตรฐานที่ 9 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
จุดเด่น
1. สถานศึกษา ได้ใ ห้ความสาคัญ กับ การจัดการศึก ษาสาหรับ ผู้ด้อยโอกาสทั้ง
ผูต้ ้องขัง และผูท้ ี่มคี วามบกพร่องทางด้านสติปัญญา เพื่อให้ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างสะดวก
และทั่วถึง
2. สถานศึกษา มีการกาหนดให้ครูผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงหลักเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส ตาม
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกครั้ง
3. ผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส มีความตั้งใจในการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแรกเข้า
จุดที่ต้องพัฒนา
- ไม่มี

