คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในมาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจานวน 7
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 มีจานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ส่วนจานวน 8 มาตรฐาน
45 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
การจัดการภายใน ประจาปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้เพื่อนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาแพงเพชร เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน ตามภารกิจที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาแพงเพชรได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
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บทสรุปผู้บริหำร
ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 ในเนื้อที่
576 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5573 - 6164 หมายเลขโทรสาร 0 - 5573 - 6244 เริ่มเปิดรับนักเรียน นักศึกษา
เมื่อปี พ.ศ. 2522
ปรัชญำ
มีวินัย ใฝ่เรียนดี มีความชานาญ ประสานชุมชน
วิสัยทัศน์
“วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก าแพงเพชรมุ่ ง มั่ น จั ด การศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร
เพื่อ ผลิ ตก าลั งคนด้ านวิช าชีพ พั ฒ นางานวิจั ย ถ่า ยทอดเทคโนโลยีสู่ ชุม ชน และค านึ งถึ งสิ่ งแวดล้ อ ม
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
* ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ
* วิจัยและนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
* เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ
* เสริมสร้าง และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
* ผู้สาเร็จการศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นผู้ประกอบการได้
* เพิง่ จานวนนักศึกษา
เป้ำหมำย
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามความต้องการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้ สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม เพิ่มจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นผู้ประกอบการได้

หลักสูตรการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ เปิดสอนระดับปวช. ปวส.และการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท รวมนักเรียนทั้งสิ้น 595 คน ครูจานวน 36 คน และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 35 คน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
4. ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
5. ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
6. ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
7. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรมเป็นหลักสูตร 3 ปี รับสมัคร
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) หรือเทียบเท่าดังนี้
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรทั่วไป
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานบัญชี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปวช. ตรงสาขา, ปวช. ต่างสาขาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ดังนี้
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน

สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา) ผลการดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการสรุปรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาให้มีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน
45 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 ตัวบ่งชี้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 ตัวบ่งชี้
4. มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้
5. มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้
มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้
6. มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวบ่งชี้
7. มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้
8. มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 10 ตัวบ่งชี้ มีผล
การดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 10 ตัวบ่งชี้
จุดเด่น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 75.46 หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีการ

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตรมีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.67 หรืออยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบ V-NET
คิดเป็นร้อยละ 71.67 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 86.67 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี ผู้เรียนศึกษาต่อและมีงานทาคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 88.43 หรืออยู่ใน
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน มีระดับคะแนน 5 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สามารถปฏิบัติตาม

ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีผลตามประเด็นที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา

5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ

สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้

ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ สามารถปฏิบัติได้

ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็น

การพิจารณา 4 ข้อ หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็น

การพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8

ระดับคุณภาพในการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติได้
ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติได้
ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ใน
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
ปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ สามารถปฏิบัติได้
ตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน สามารถปฏิบัติได้
ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ในมาตรฐานที่ 1 – 7 อยู่ระหว่างระดับดี – ดีมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และ 1.7 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน มาตรฐานที่ 8 อยู่ระหว่างระดับดี – ดีมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 8.2 อยู่ในระดับพอใช้ สรุปภาพรวม
อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณาประเด็นที่ 1 มีผลตามประเด็นที่ 5 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถปฏิบัติได้
ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 100 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติได้
ตามประเด็นการพิจารณาประเด็นที่ 1 มีผลตามประเด็นที่ 4 หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ
100 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาประเด็นที่ 1 มีผลตามประเด็นที่ 5 หรืออยู่ใน
ระดับดีมาก

จุดที่ต้องพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 19.22 หรืออยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่เมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ในระดับจังหวัด และ
ระดับชาติพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอยู่ที่ 1.66
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ระดับสถานศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 38.13 หรืออยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ
หรืออยู่ในระดับพอใช้
แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรกำรศึกษำในอนำคต
1. พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพทางการศึกษาโดยพิจารณาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. พัฒนาผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้า
3. ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

ตอนที่ 1
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
..................เดิมที่ตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร เป็นที่สงวนของนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสงวนไว้เป็นไร่สาธิตกลางเนื้อที่
ประมาณ 576 ไร่
พ. ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม
กาแพงเพชร
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม
กรมอาชีวศึกษา
พ. ศ. 2522 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้น มศ .3 เข้าศึกษา ต่อระดับชั้น ปวช . และนักศึกษาที่จบ มศ .5
โปรแกรมทางเกษตรของกรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ปวช .พิเศษ
พ. ศ. 2524 โรงเรียนเกษตรกรรมกาแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น
“ วิทยาลัยเกษตรกรรมกาแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ. ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ในวิทยาลัยเกษตรกรรมกาแพงเพชร มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนชากังราว ”

พ. ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกาแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น
“ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ”

1.1.2 ขนาดที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 576 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์
055 – 736164
โทรสาร
055 – 736244
เว็บไซต์
www.kpcat.ac.th
อีเมล์
admin@kpcat.ac.th
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกาแพงเพชร – พิจิตร ระหว่าง
กิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อ
ทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.1.4 งบประมาณ
จานวนทั้งสิ้น 71,673,227.98 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2555
รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจา)

17,485,827.57

2. งบดาเนินการ
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)

27,832,300.00

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

800,000.00

3. ค่าเสื่อมราคา

6,283,704.41

4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน

8,880,300.00

4.2 ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4,255,760.00

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center ) และการ

512,000.00

พัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน
5.2 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์

60,000.00

ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
5.3 โครงการให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี

200,000.00

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5.4 โครงการจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

36,036.00

การบูรณาการการงานด้าน วทพ.
5.5 งบลงทุน – ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับ

4,527,300.00

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
5.6 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (สพฐ.)

780,000.00

5.7 โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (daz.)

20,000.00

รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

71,673,227.98

1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5

ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ

ระดับชั้น

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ+ทวิภาคี
ชาย

หญิง

92
36
30
158
11
25
36
194

25
59
30
114
3
5
8
122

หลักสูตร
ศูนย์การเรียนฯ+
อศกช.
ชาย
หญิง
27
44
26
97
72
42
114
211

8
32
14
54
56
50
106
160

รวม

แกนมัธยม
ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

-

-

119
80
56
255
83
67
150
405

33
91
44
168
59
55
114
282

152
171
100
423
142
122
264
687

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/แกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา จานวนรายวิชา

จานวนผู้เรียน
ชาย

หญิง

รวม

467

579

1,136

ระยะสั้น

เกษตรกรรม

10

แกนมัธยม

เกษตรกรรม

1

1,114 1,354

2,468

11

1,581 1,933

3,604

รวม

ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

จานวน
(คน)

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งผู้บริหาร/ครู

ข้าราชการ
พนักงาน
อัตราจ้าง
ชาย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ากว่า
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.1
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

สถานภาพ

1. ฝ่ายผู้บริหาร

5

5

-

-

3

2

-

5

-

-

-

-

2

3

-

2. แผนกวิชาพื้นฐาน

8

6

1 1

2

6

-

2

5

1

2

-

2

2

-

3.1 สาขางานพืชศาสตร์

4

3

1

-

2

2

-

1

3

-

1

1

1

-

-

3.2 สาขางานช่างกล

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

3

2

1

-

-

3

-

1

2

-

-

1

1

-

-

7

6

-

1

4

3

-

5

2

-

-

-

2

3

-

4

-

3 1

4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

2

2

1

3

-

-

4

-

-

2

-

-

-

36

25

8 3 16 20

-

15 20 1

3

4

8 8

-

3. แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

เกษตร
3.3 สาขางาน
อุตสาหกรรมเกษตร
3.4 สาขางานสัตวศาสตร์
4. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 สาขางาน
คอมพิวเตอร์
4.2 สาขางานบัญชี
รวมทั้งหมด

-

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

จานวน
(คน)

5.1 ข้าราชการพลเรือน

1

1

-

5.2 ลูกจ้างประจา

19

-

19 -

5.3 ลูกจ้างชั่วคราว

15

-

-

รวมทั้งหมด

35

เพศ

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
ชาย
หญิง
ม.ต้นหรือต่ากว่า
ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญยา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

สถานภาพ

1

-

-

1

12 7

15 8

7

-

-

-

1

-

11 4

-

4

-

11 2

-

2

-

19 15 20 15 22 6

-

7

1.3 ระบบโครงสร้ำงบริหำร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้

-

1.4 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
- ผลงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 34
1. ทักษะการเพาะเห็ด

มาตรฐานเหรียญเงิน

2. ทักษะสุกร

มาตรฐานเหรียญทอง

3. ทักษะผสมเทียมโค

มาตรฐานเหรียญทอง

4. ทักษะโคเนื้อ

มาตรฐานเหรียญทองแดง

5. ทักษะโคนม

มาตรฐานเหรียญทองแดง

6. ทักษะช่างยนต์

มาตรฐานเหรียญทองแดง

8. ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง

มาตรฐานเหรียญเงิน

9. ทักษะช่างก่อสร้าง

มาตรฐานเหรียญเงิน

10. ทักษะการจัดสวนหย่อม(กลางแจ้ง)

มาตรฐานเหรียญทอง

11. ทักษะการจัดสวนตู้ปลา

มาตรฐานเหรียญทอง

12. ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส

มาตรฐานเหรียญเงิน

13. ทักษะการจัดสวนตู้กระจก

มาตรฐานเหรียญเงิน

14. ทักษะการจัดดอกไม้

มาตรฐานเหรียญทอง

15. ทักษะศิลปประดิษฐ์

มาตรฐานเหรียญเงิน

16. ทักษะน้าผักผลไม้

มาตรฐานเหรียญทอง

17. ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์

มาตรฐานเหรียญทอง

18. ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์

มาตรฐานเหรียญทอง

19. ทักษะการผลิตน้านมจากพืช

มาตรฐานเหรียญทอง

20. ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ

มาตรฐานเหรียญเงิน

21. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

มาตรฐานเหรียญทอง

22. ทักษะการสร้างและนาเสนอผลงาน

มาตรฐานเหรียญเงิน

23. สัมมนาผลงานกลุ่มอาชีพเกษตร สาขาพืชศาสตร์

มาตรฐานเหรียญทองแดง

24. สัมมนาผลงานกลุ่มอาชีพเกษตร สาขาสัตวศาสตร์

มาตรฐานเหรียญเงิน

25. สัมมนาผลงานกลุ่มอาชีพเกษตร สาขาเกษตรผสมผสาน มาตรฐานเหรียญเงิน
26. สัมมนาผลงานกลุ่มอาชีพเกษตร สาขาอุตสาหกรรม

มาตรฐานเหรียญทอง

27. สัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาพืชศาสตร์

มาตรฐานเหรียญทองแดง

28. สัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาสัตวศาสตร์

มาตรฐานเหรียญเงิน

29. สัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาทั่วไป

มาตรฐานเหรียญเงิน

30. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

มาตรฐานเหรียญเงิน

31. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มาตรฐานเหรียญเงิน
- เกียรติบัตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
อาหารกลางวันอย่างยั่งยืนดีเด่น ระดับชาติ ประจาปี 2555 ของโรงเรียนพรหมมาสามัคคี จังหวัด
กาแพงเพชร
- เกียรติบัตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกาลังใจ
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
- เกียรติบัตร กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรปฏิบัติกิจกรรม

ทัศนศึกษา “โลมาพาเที่ยว” ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
1.5 ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้ำน
1.4.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาและมีงานทาเป็นที่
ยอมรับและต้องการของสังคม
- ผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

1.4.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.4.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
1.4.4 การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ

1.4.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ด้ำน

- หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม
- สถานศึกษาสามารถให้บริการด้านวิชาชีพ
และวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน
และสังคม
- สถานศึกษามีผลงานที่สามารถนาไปใช้ได้
จริงในสังคม อย่างน้อย ปีละ 1 – 2 เรื่อง
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

1.4.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง - สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและจัด
ไทยและพลโลก

กิจกรรม การปลุกจิตสานึกและสร้างเสริม
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมต่อปี

1.4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

- สถานศึกษามีการจัดทารายงานประเมิน
คุณภาพภายในทุกปี

1.4.8 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

- สถานศึกษามีการดาเนินงานการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นทุกปี

1.6 ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้ำน
1.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
1.5.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
1.5.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
1.5.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝ่ายมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทภายใน
สถานศึกษา
- สถานศึกษาเป็นเขตปลอดสารเสพติด
- สถานศึกษาปลอดจากปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวันอันควร
- สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายมุข

ตอนที่ 2
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ

มีวินัย ไผ่เรียนดี มีความชานาญ ประสานชุมชน

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
เกษตรเพื่อผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพพัฒนางานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ • ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ
• วิจัยและนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
• เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทักษะวิชาชีพ
• เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
• เพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษา
• ผู้สาเร็จการศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นผู้ประกอบการได้
อัตลักษณ์ของนักศึกษำ
จิตอาสา พัฒนาทักษะอาชีพ
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ
บริการชุมชน
เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามความต้องการ
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้ สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6. เพิ่มจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
7. ผู้สาเร็จการศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ประกอบการได้

2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน

เป้าหมายความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.2.1 การบริหารจัดการ

- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ

- การเปิดตัวสู่ชุมชนของ

สถานศึกษา

ชุมชนและสังคม

สถานศึกษาโดยการให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชนและสังคม

4.2.2 การพัฒนาผู้เรียน

- ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาและมี

- ส่งเสริมหรือจัดประสบการณ์

งานทาเป็นที่ยอมรับและต้องการ ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน
ของสังคม
- ผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ

- หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ

- การพัฒนาหลักสูตรให้มี

การจัดการเรียนการสอน

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ความยืดหยุ่นตามความต้องการ

ชุมชนและสังคม

ของชุมชนและสังคมตลอดเวลา

4.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน - สถานศึกษามีผลงานที่สามารถ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นาไปใช้ได้จริงในสังคม

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

นวัตกรรมและงานวิจัย

อย่างน้อย ปีละ 1 – 2 เรื่อง

4.2.5 การบริการวิชาชีพแก่

- สถานศึกษาสามารถให้บริการ

- การให้ความร่วมมือใน

ชุมชนและสังคม

ด้านวิชาชีพและวิชาการได้

การให้บริการชุมชนและสังคม

ตามความต้องการของชุมชนและ
สังคม
4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ

- สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้

- สถานศึกษาประสานและทาความ

แหล่งการเรียนรู้

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อ

สอนใหม่ ปีละอย่างน้อย 2 -–3

สร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการ

แห่ง

จัดการศึกษา

ด้าน

เป้าหมายความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.2.7 การพัฒนาครูและ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สถานศึกษาประสานและทาความ

บุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการพัฒนาทุกคน อย่างน้อย ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อ
ปีละ 20 ชั่วโมง

สร้างเครือข่ายในการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร

4.2.8 การสร้างเครือข่าย

- สถานศึกษามีเครือข่ายความ

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ร่วมมือในการจัดการศึกษา

- สถานศึกษาประสานและทาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อ

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี สร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
2.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ด้ำน

มำตรกำรป้องกันและควบคุม

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ

- สถานศึกษามีการจัดตั้งเวรยามปฏิบัติ

ปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ

หน้าที่

- บุคลากรของสถานศึกษาทุก
ฝ่ายมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

บุคลากรในสถานศึกษา
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ

- สถานศึกษามีการจัดครูเวรและครูพี่

วิวาท

เลี้ยงคอยกากับดูแลผู้เรียน ทั้งในเวลา

- ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา

เรียนและนอกเวลาเรียน
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

- สถานศึกษาประสานกับฝ่ายปกครอง
(เจ้าหน้าที่ตารวจ)ในการตรวจตราและ

- สถานศึกษาเป็นเขตปลอดสาร
เสพติด

ดูแลเรื่องสารเสพติดอย่างใกล้ชิด
2.4.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น

- สถานศึกษาจัดระบบครูที่ปรึกษาและ

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

2.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและ - สถานศึกษาประสานกับฝ่ายปกครอง
การมัว่ สุม

(เจ้าหน้าที่ตารวจ)ในการตรวจตราและ
ดูแลเรื่องสารเสพติดอย่างใกล้ชิด

- สถานศึกษาปลอดจากปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร
- สถานศึกษาเป็นเขตปลอด
อบายมุข

2.4 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
4.5.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง
1) วิทยาลัย ฯ ควรเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางในการ
เก็บข้อมูลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ให้มากขึ้น
2) วิทยาลัย ฯ สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานและแยก
ด้านให้ชัดเจน
3) วิทยาลัย ฯ ควรดาเนินการสร้างความตระหนัก/เห็น
ความสาคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพและจัดให้
ผู้เรียนเข้าสอบทุกคน
4) ควรกาหนดให้ผู้สอนจัดทาชุดการสอนทุกระดับ ทุก
สาขาวิชา ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา มีเอกสาร
ประกอบการสอนทฤษฎี ปฏิบัติ เป็นรูปเล่ม และมี
ระบบติดตามประเมินผู้สอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
5) เพิ่มงบประมาณวัสดุฝึกให้สูงขึ้นอย่างน้อยสัดส่วน
ของงบประมาณวัสดุฝึกต่องบประมาณดาเนินการต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
9) ควรเน้นให้นักศึกษารักษาประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามไว้
10) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และจัดหางบประมาณจาก
ภายนอกมาสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 1
11) ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยง
เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
1) โครงการพัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
2)โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาแพงเพชรพบสถานประกอบการ
1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน ฯ

1) โครงการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่าง
ๆ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน ฯ
1) โครงการ 3D
2) โครงการค่ายคุณธรรมนาความรู้ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในวิทยาลัย ฯ
2) โครงการพัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
12) ควรจัดทานโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ 1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งบุคลากรอย่างเป็นระบบ
2) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
4.5.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด
1) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่
ผู้เรียนที่มปี ัญหาด้านการเรียน
3) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัย ฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนาผลการ
ประเมิน/ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ/
ตลาดแรงงาน
4) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของวิทยาลัย ฯ ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่าเสมอ
5) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6) วิทยาลัย ฯ ควรแสวงหาความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย ฯ ทั้ง
ระบบทวิภาคีและระบบปกติให้มากขึ้น
7) วิทยาลัย ฯ ควรเพิ่มจานวนครั้งในการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
8) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศชาติ

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง
2) โครงการพัฒนาห้องสมุด
1) โครงการผลิตสื่อการสอนทางไกล
1) โครงการพัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
2)โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาแพงเพชรพบสถานประกอบการ

1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
2) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
1) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการและชุมชน
1) โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาแพงเพชรพบสถานประกอบการ
1)โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
4.5.3 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ
1) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
2) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่ง
นาไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศชาติ

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
1) โครงการผลิตสื่อการสอนทางไกล
2) จัดสอนซ่อมเสริมนอกเวลา
1) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการและชุมชน
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2) โครงพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทางด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ตอนที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียน และผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
พัฒ นาผู้ เรี ยนและผู้ ส าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้ในเชิงวิช าการ ทักษะทางวิช าชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับ
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ควำมตระหนัก

สถานศึกษาได้มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดให้มี การ

ปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง มีการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีส าระที่สาคัญ
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
ควำมพยำยำม สถานศึกษาชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มี
ระบบการดูแลและติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผู้เรีย นอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ตามชั้นปี ดังนี้
ระดับ ปวช. สาขางานเกษตรทั่วไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน
190 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน 54 คน
จากผู้เรียนทั้งหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52
ระดับ ปวส. สาขางานเกษตรศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน
49 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 71.01
ระดับ ปวส. สาขางานพืชสวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน 37 คน
จากผู้เรียนทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05

ระดับ ปวส. สาขางานการจัดการผลิต สัตว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวน 11 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71
ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวน 108 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60
โดยภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษา ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวน 449 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 595 คน คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพ
ของผู้เรียน
ควำมตระหนัก สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานแนะแนวการศึกษาและจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลและข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตรงตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการ
หน่วยงานที่รับผู้ เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณภาพของงานและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานประกอบการ/หน่ว ยงานต้องการ โดยนาผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จได้ตาม
กาหนดและสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานกาหนด
ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงานที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีค่าเฉลี่ย ที่ระดับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 หรืออยู่ใน
ระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช.
3 และนักศึกษาในระดับ ปวส.2 ทุกประเภทวิชา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จากสานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาหรับนักเรียน นักศึกษา
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการเลือกข้อสอบจาก สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในการสอบภาคทฤษฎี และร่วมกันสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยแบ่งคะแนน
ในระดับ ปวช. เป็นภาคทฤษฎี 20 % ภาคปฏิบัติ 80 % และระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี 40 % ภาคปฏิบัติ
60 %
2. ดาเนินการสอบประเมินตามตารางที่กาหนดไว้
3. ตรวจและสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นแต่ละสาขางานสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ระดับ ปวช. สาขางานเกษตรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 91.50
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 91.00
ระดับ ปวส. สาขางานเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.00
ระดับ ปวส. สาขางานพืชสวน คิดเป็นร้อยละ 81.00
ระดับ ปวส. สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 84.00
ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน คิดเป็นร้อยละ 83.00
โดยภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษา ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบผู้เรียน
ที่ลงทะเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
ควำมตระหนัก

สถานศึกษาเล็ งเห็นความส าคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นในการยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกัน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีการประชุม
กาหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ได้มี
ความพยายามให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการทดสอบดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดาเนินการคือ
1. จัดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบ ประจาปีการศึกษา 2555
2. บรรจุ ใ ห้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นเป็ น นโยบายของสถานศึ ก ษาโดยมี ค รู แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
3. จัดให้มีการทดสอบ Pre V – Net สาหรับผู้เรียน
4. ตรวจผลการสอบ สรุป และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
5. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม
6. ดาเนินการนาผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบ V – Net
7. แจ้งผลการสอบ V – Net ให้ผู้เรียนทราบพร้อมกับประเมินผลโดยภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V - Net) โดย
สาขางานการบัญชี ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ จานวน 17 คน ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47
สาขางานเกษตรทั่วไป

ผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบ จ านวน 43 คน ผู้ เ รี ย นที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77
โดยภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษา ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ จานวน 60 คน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
ควำมตระหนัก

สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้าน

ภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านการสื่อสาร คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีการประชุม
กาหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนทางด้านภาษาอังกฤษ

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านภาษาอังกฤษ ได้มีความพยายามให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาที่จะใช้เป็นตัวกลางในการ
สื่อสาร โดยมีขั้นตอนการดาเนินการคือ
1. จัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในการสอบ V-Net ประจาปี
การศึกษา 2555
2. จัดหาครูต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาสอนนอกเวลา เพื่ อเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียน
3. จัดให้มีการทดสอบ Pre V – Net สาหรับผู้เรียน
4. ตรวจผลการสอบ สรุป และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
5. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม
6. ดาเนินการนาผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบ V – Net
7. แจ้งผลการสอบ V – Net ให้ผู้เรียนทราบพร้อมกับประเมินผลโดยภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้ เรี ย นที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้
สาขางานการบัญชี มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ

19.22

สาขางานเกษตรทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 19.22
โดยภาพรวมของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 19.22 อยู่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เร่งด่วน
หมำยเหตุ เมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ในภาพระดับจังหวัด และระดับชาติ พบว่า ผู้เรียนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาแพงเพชรมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่าง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบัน คุณวุฒิ
วิชำชีพ หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในอำชีวศึกษำรับรอง
ควำมตระหนัก สถานศึกษาตระหนักถึงการที่ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

ควำมพยำยำม

สถานศึกษามีความพยายามในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อ ให้ผู้เรียนนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นแต่ละสาขางานสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ของ
สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
ระดับ ปวช. สาขางานเกษตรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 91.50
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 91.00
ระดับ ปวส. สาขางานเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.00
ระดับ ปวส. สาขางานพืชสวน คิดเป็นร้อยละ 81.00
ระดับ ปวส. สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 84.00
ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน คิดเป็นร้อยละ 83.00
โดยภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษา ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบผู้เรียน
ที่ลงทะเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ได้รับความรู้
ทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้พยายามจัดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาครูโดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
นอกจากนัน้ ยังมีการประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน จัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริมจากผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมในรายวิชาที่ติด 0 และ มส.

ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ แยกตำมระดับชั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ตำมหลักสูตรกำหนดดังนี้
ระดับปวช. สาขางานเกษตรทัว่ ไป คิดเป็นร้อยละ 8.24
ระดับปวช. สาขางานการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 43.33
รวมระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 13.21
ระดับปวส.สาขางานเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 86.95
ระดับปวส. สาขางานพืชสวน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 56.25
ระดับปวส.สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 40.00
ระดับปวส.สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน คิดเป็นร้อยละ 57.69
รวมระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ 66.84
โดยภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าคิดเป็น
ร้อยละ 38.13 อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้ทำงำนหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ
ใน 1 ปี
ควำมตระหนัก สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2554 ได้งานทาในสถานประกอบการ หน่ว ยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อใน 1 ปี จึงได้
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาเป็นประจาทุกปี
เช่น กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเ ทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร บริษัท CP. เป็นต้น สถานศึกษามีระบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
จากงานแนะแนวและครูที่ปรึกษาในการประสานงานทั้งการส่งไปรษณียบัตร การสอบถามทางโทรศัพท์
และจากเพื่อนสนิทของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

ควำมตระหนัก สถานศึกษาได้จัดประชุมและมอบหมายให้งานจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละหลักสูตรของสถานศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาดาเนินการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน สถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ และผู้รับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา ต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 88.43 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ -ดีมาก 80 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

-ดี 70 – 79.99

75.46 ของผู้ เ รี ย น

-พอใช้ 60 – 69.99

ทั้งหมด

ผลกำรประเมิน
ดี

-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
2.

ระดับ ความพึงพอใจของสถาน -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ค่ า เ ฉ ลี่ ย ที่ ร ะ ดั บ

ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ -ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
คุณภาพของผู้เรียน

3.94 คิ ด เป็ น ร้ อ ย

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) ละ 78.80 ปฏิบัติ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี ตามประเด็ น (1)
ผล (2)
-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ปฏิ บั ติ
(1)

และมีผล (5)

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ -ดีมาก 80 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

86.67

-ดี 70 – 79.99

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย -ดีมาก 65 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า -ดี 55 – 64.99

71.67

ดีมาก

ระดับ ชาติ ด้านอาชีว ศึกษา (V-NET) -พอใช้ 45 – 54.99
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

-ต้องปรับปรุง 35 – 44.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย -ดีมาก 65 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

ต้องปรับปรุง

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า -ดี 55 – 64.99

19.22

เร่งด่วน

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ -ดีมาก 80 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

ดีมาก

ทดสอบมาตรฐานอาชี พ ของสถาบั น -ดี 70 – 79.99

86.67

ระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) -พอใช้ 45 – 54.99
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป -ต้องปรับปรุง 35 – 44.99
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35

คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่ -พอใช้ 60 – 69.99
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน -ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
อาชีวศึกษารับรอง

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม -ดีมาก 80 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

38.13

-ดี 70 – 79.99
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

8. ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จ การศึกษาที่ได้ -ดีมาก 80 ขึ้นไป

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ

ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรื อ -ดี 70 – 79.99

93.94

ศึกษาต่อใน 1 ปี

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

9.

ระดับ ความพึงพอใจของสถาน -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ค่ า เฉลี่ ย 3.88 คิ ด

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห น่ ว ย ง า น ห รื อ -ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)

ดีมาก

เป็นร้อยละ 88.43

สถานศึ ก ษา หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ -พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) ป ฏิ บั ติ ต า ม
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี ประเด็น (1) และมี
ผล (2)

ผล (5)

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (1)
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่ อใน
1 ปี

ตัว บ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิ ชำ ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
บริ บ ทของสั ง คมและท้ องถิ่น โดยจั ด การพั ฒ นาหลั กสู ตรร่ว มกั บสถานประกอบการและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรกลาง
อาชีวศึกษาวิชาชีพเกษตร ร่วมกับ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพและสถานประกอบการ โดย
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและรองรับประชาคม
อาเซียน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสิน
ประเด็นพิจารณาที่ (1) (2) (3) (4) และ (5) มีระดับคะแนน 5 อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่ห ลากหลาย ที่ มุ่งเน้ น สมรรถนะอาชี พ และบูร ณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ านิย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึ กษาจัดทาแผนการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามนิเทศการสอนเป็นระยะๆ
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ สถำนศึกษำมีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยสามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาที่ 1 และมีผลตาม (5) ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ภายใต้ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มี การใช้สื่ อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการบันทึกหลังการสอน และทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ควำมพยำยำม

สถานศึกษาจัดทาสรุปข้อมูลรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ในปี

การศึกษา 2555 มีคาสั่ งมอบหมายวิช าสอนหรือตารางสอน โดยครู มีการจั ดการเรียนการสอนตาม
แผนการจั ดการเรี ย นรู้ ด้ว ยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้
ครูทาบันทึกหลังการสอน ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยสามารถปฏิบัติได้
ตามเกณฑ์การตัดสินประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย โดยแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอนแก่ครูผู้สอน
กาหนดให้ ค รู มี ก ารวัดและประเมิ น ผลตามแผนการจั ดการเรียนรู้ โดยใช้วิ ธี ก ารวั ดและประเมิน ผลที่
หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมิ น ผล ที่มุ่ งเน้ น สมรรถนะอาชีพ และบูร ณาการคุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม คุณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึ กษามีร ะดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การตัดสินประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน
ควำมตระหนัก

สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือ

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน คู่มือการฝึกงาน การ
นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับ ปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ มีการจัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึก ประสบการณ์ คู่มือการฝึกงาน
และมีตารางกาหนดการนิเทศการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการ
วัดผลประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ สถานศึกษามีการสัมมนาการ
ฝึกประสบการณ์ของผู้เรียนภายหลังการฝึกประสบการณ์ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ สถำนศึกษำมีระดับคุณภาพในการฝึกงานโดยสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสิน
ประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา -ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)

ปฏิบัติตามประเด็น

หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช า ที่ -ดี ปฏิบัติ (1) - (4)

ที่ (1) (2) (3) (4)

สอดคล้องกับความต้องการของสถาน -พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)

และ (5)

ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1) - (2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (1)

2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ปฏิบัติตามประเด็น
จัดการเรียนรู้รายวิชา

-ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)

ดีมาก

ที่ (1) และมีผลตาม

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) (5)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2)
-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ปฏิ บั ติ
(1)
3. ระดับ คุณ ภาพในการจั ดการเรี ย น -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

การสอนรายวิชา

พิจารณา 5 ข้อ

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดีมาก

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อ
4. ระ ดั บ คุ ณ ภ าพใ นการ วั ด แล ะ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

ประเมินผลการจั ดการเรีย นการสอน -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

พิจารณา 5 ข้อ

รายวิชา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

-ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

พิจารณา 5 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
การจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน พัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้ อมภู มิทัศ น์ อาคารสถานที่ มีการบริห ารจั ดการวัส ดุ ครุภัณ ฑ์ พัฒ นาครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกประเมินความพึงพอใจของคณะกรมรมการสถานศึ กษาหรือวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการรายงาน
การประชุม มีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหลักฐานการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่ว มกับสถานศึกษา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีส่วน
ร่ ว มของครู แ ละบุ คลากรทุก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผู้ เ รีย น ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีหลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลักฐานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี หลักฐานการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดย
สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์
ควำมตระหนัก

สถานศึกษามีการกาหนดอัตลั กษณ์โ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการเพื่อนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีหลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ มีหลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

โดยสามารถ

ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการบริห าร จัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่ว ยงานต้น
สัง กัด มีก ารประชุม ครูแ ละบุค ลากรทุก ฝ่า ย มีก ารประชุม ผู้ป กครอง ผู ้มีส ่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การ
จัด การอาชีว ศึก ษา มีก ารน าความคิด เห็น ของคณะกรรมการสถานศึก ษาหรือ วิท ยาลัย ครูแ ละ
บุคลากรทุกฝ่า ยในสถานศึกษา ผู้ป กครองและผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องไปใช้ใ นการพัฒ นาสถานศึกษา และ
ให้มีก ารประเมิน ผลการบริห ารงาน และภาวะผู ้นาของผู ้บ ริห ารสถานศึก ษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลัย

ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการจัดทารายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการจัดทารายงานการ
ประชุ ม ผู้ ป กครอง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การอาชีว ศึ ก ษา มี ห ลั ก ฐานการนาความคิด เห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้อ งไปใช้ ในการพั ฒ นาสถานศึก ษา มี การประเมิ น การบริห ารงานและภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่ อมโยงเป็ น ระบบ มี ร ะบบส ารองข้ อมู ล สารสนเทศเพื่อ ป้อ งกั นการสู ญหายของข้อ มูล พั ฒ นา
ฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ ประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 9 ประเภท มีระบบ
ส ารองข้ อมู ล สารสนเทศเพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล มี ก ารพัฒ นาฐานข้อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึก ษา มี การประเมินความพึงพอใจในการบริห ารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงในสถานศึกษาที่สาคัญอย่างน้อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและมั่วสุม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สถานศึกษาได้ตระหนักจึงได้วาง
รูปแบบในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานป้องกันความเสี่ยงในสถานศึกษาที่
สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีการดาเนินตามลาดับขั้นตามแผนงานโครงการที่วางไว้ และโครงการป้องกัน
และแก้ไขตามที่หน่วยงานยื่นร้องขอ และนาผลจากการปฏิบัติกิจกรรมมาสรุปผลเพื่อเป็นภาพรวมกิจกรรม
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขในการบริหาร และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามี ระดับคุณภาพในการบริห ารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามประเด็น

พิจารณา 4 ข้อ อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากตระหนักคิดในการดูแล
ผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา โดยเฉพาะงานครูที่ ปรึกษา ซึ่งเข้าถึงตัวนักเรียนมากที่สุด ดูแล
อย่างทั่วถึงรวมถึงจัดสวัสดิการ และทุนสนั บสนุนให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความสุขและสบายใจขณะ
ศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาเข้าใจบริบทของนักศึกษาใหม่ รวมถึงเข้าใจความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง จึงจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อทาความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงระบบดูแล
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการหาทุนการศึกษา แต่งตั้งครูที่ปรึกษาในแต่ละห้อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจาหอพัก
ชาย-หญิง และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ไขในกรณีเริ่มเกิดปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนแก่
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนดี จัดระบบช่วยเหลือ อบรมให้ความเข้าใจแก่นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
ให้กลับตัวเป็นคนดี

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการทางานระบบดูแลผู้เรียน โดยสามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.8 ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรพั ฒ นำและดู แ ลสภำพแวดล้ อ ม และภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร
ควำมตระหนัก สถานศึกษาเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
รวมถึงเข้าใจรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งจะต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสะอาด
และความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งบางครั้งติดขัดด้านงบประมาณไม่พอเพียงในการปรับปรุงซ่อมแซม แต่
สถานศึ กษาก็ ได้ พยายามปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ร วมถึ งภู มิทั ศน์ ให้ น่ าดู และน่า อยู่ น่ าใช้เ พื่อ รองรั บ
ผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาตามศักยภาพด้านงบประมาณ และกาลังคนโดย
พัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยผ่านการประชุมกรรมการสถานศึกษา ประชุมครูและบุคลากร ด้านการปรับภูมิทัศน์
และการใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเต็มที่ มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน
นักศึกษา ครู และบุคลากรรวมถึงบุคคลอื่น ๆ หลังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมถึงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศู นย์วิทยบริการ โดย
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ควำมตระหนัก สถานศึกษาเข้าใจการแข่งขันด้านการศึกษา ซึ่งบริบทเกิดจากความพร้อมในการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะสื่ อวัส ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิว เตอร์ ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือในการฝึกความรู้ ความชานาญ รวมถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดระบบ
ดูแล บริ ห ารจั ดการเพื่อ ให้ นั กเรี ย น นั กศึก ษา มี วัส ดุ อุป กรณ์ ที่เ พียงพอต่อ ความต้ องการกับนั กเรีย น
นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้พัฒนาด้านทักษะควบคู่ด้านวิชาการ และประเมินผลความพึงพอใจต่ อการใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
รวมถึงคอมพิวเตอร์ โดยนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนาผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการ และปรับปรุงด้านบริการให้ดีขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามี ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาเข้าใจบทบาทการพัฒนาผู้เรียน ขึ้นอยู่กับการพัฒนา และต่อยอด
องค์ความรู้ของผู้สอน ดังนั้นจึงพยายามเพื่อจะพัฒ นาครูทุกด้านทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุนวิจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ครูมีโลกทัศน์กว้างขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง และอย่างยิ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลพื้นฐานครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งส่งครู
และบุ คลากรเข้า ร่ ว มอบรม ประชุม สั มมนาทั้ง ด้า นวิ ช าการ และวิช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชีพ จาก
หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก รวมถึ ง สนั บ สนุ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ สถานศึ ก ษาอื่ น จั ด ครู
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้ามาพัฒนาด้านภาษาแก่ครู และนักเรียน และจัดทาข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมถึงยกย่องครู และบุคลากรทุกท่านที่มีผลงาน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นพิจารณา 5 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
ควำมตระหนัก

สถานศึก ษาจะมี ความพร้อมในทุ กด้ านขึ้ นอยู่ กับ การบริห ารการเงิน และ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากแผนงบประมาณ เพื่อเป็นอุปกรณ์ และสื่อสาหรับจัดการเรียนการสอน
รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละผู้ เ รี ย น จั ด ประกวดโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาปลูกจิตสานึกให้เป็นพลเมืองที่ดี ดังนั้นการบริหาร
การเงินและงบประมาณ จึงมีความสาคัญต่อการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการจัดทาแผนงบดาเนินการรายจ่ายประจาปีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวัสดุฝึกที่เพียงพอ มีอุปกรณ์และสื่อในการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จัดสรรงบดาเนินการ
ให้มีการจัดทาและเวทีนาเสนอโครงการ นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อฝึกการเรียนรู้แก่ผู้เรี ยน
ประเมินผลจากแบบสอบถามรวมถึงสรุปมูลค่ารายได้ หรือมูลค่าของผลผลิตที่ได้
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยสถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 4 ข้อ อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่ำงประเทศ
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีความเข้าใจรูปแบบการศึกษาแบบเกษตรที่เรีย นอยู่ในกรอบพื้นที่
แบบจากัด ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ จึงได้จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ทา
ข้อตกลงร่วมจัดการเรียนการสอน (MOU) ให้เข้าใจวิถีเกษตรแบบพอเพียง เพื่อให้เข้าใจรูปแบบเกษตร ซึ่ง
ได้ชื่อว่า “ผู้เลี้ยงคนทั้งโลก” กับแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการจัดทาแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการศึกษาและรวบข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุ ณวุฒิทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศร่วม
พัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน มีข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา มีรายการทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา และมีรายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากั บเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

คณะกร รมการ สถานศึ กษาหรื อ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

วิทยาลัย

5 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)

ป ฏิ บั ติ ต า ม

บริหารจัดการสถานศึกษา

-ดี ปฏิบัติ (1) - (4)

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)

(1) (2) (3) (4)

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)

และ (5)

ดีมาก

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
3. ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒ น า -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

สถานศึกษาตามอัตลักษณ์

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
4. ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารงาน -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

สถานศึกษา

5 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

สถานศึกษา

5 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)

ป ฏิ บั ติ ต า ม

เสี่ยง

-ดี ปฏิบัติ (1) – (4)

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)

(1) (2) (3) และ

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)

(4)

ดี

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ผู้เรียน

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ -พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน -ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ศูนย์วิทยบริการ

-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

คอมพิวเตอร์

5 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

และบุคลากรทางการศึกษา

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
11.

ระดับ คุ ณภาพในการบริ ห าร -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

การเงินและงบประมาณ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

4 ข้อ

ดี

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ
12.

ระดั บ คุ ณ ภาพในการระดม -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

เครื อ ข่ า ย ทั้ ง ในประเทศและ หรื อ -พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ต่างประเทศ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับ ปรุ งเร่ งด่ว น ปฏิบั ติ 1
ข้อ

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ควำมตระหนัก

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและ

วิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม การ
ให้ บริ การวิชาชีพ สู่ ชุมชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน คลิ นิกเทคโนโลยี
เป็นต้น ซึ่งในการดาเนินงานมีการประเมินผล ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีคุณภาพในการบริการจัดการทางบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ระดับ คุณภาพในการบริ หารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

การบริการวิชาการและวิชาชีพ

พิจารณา 5 ข้อ

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรือ
งำนวิจัยของผู้เรียน
ควำมตระหนัก สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการทางานวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู
ทุคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ใช้เผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเข้าประกวดใน
เวทีต่าง ๆ จนสามารถได้รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาคและระดับชาติ

ควำมพยำยำม

สถานศึกษาจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารในเรื่อง การทาวิจัยในชั้น

เรี ย นให้ กั บ ครู ผู้ ส อนและมี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ท า การจั ด ประกวด จั ด แสดงนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีการจัดทาข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ที่มีการเผยแพร่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ที่ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริการจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรือ
งำนวิจัยของครู
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีความตระหนักถึงการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน โดยใช้
งานวิจัยเป็นหลัก ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาเผยแพร่ต่อสารธารณชน
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ ในรูปงานวิจัยในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในแต่ละสาขางาน ในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อ
เป็ นการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งผู้ เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ระดับ คุณภาพในการบริ หารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

พิจารณา 5 ข้อ

หรืองานวิจัยของผู้เรียน

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

พิจารณา 5 ข้อ

หรืองานวิจัยของครู

ดีมาก

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ -

มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู กฝั งจิ ต ส านึกและเสริ มสร้ างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศำสนำ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิล ปะ วัฒนธรรม และมีการประเมินผล เพื่อนาผลไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาโครงการส่งเสริมและปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ทะนุบารุงพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาโดย
ลั กษณะของโครงการมีทั้งการรณรงค์ การจัดทางานร่ว มกับชุมชน ท้องถิ่น และมีการประเมินความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการจากทั้งบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อนามาใช้ เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ผลสั ม ฤทธิ์ สถานศึ ก ษามี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้กับผู้เรียน โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน
และผู้เรี ยนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ควำมพยำยำม สถานศึ ก ษาจั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม และปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษาและมีการประเมิน
ความพึ งพอใจในดาเนิ น งานตามโครงการจากคณะครู บุค ลากรทางการศึ กษา นัก เรี ยน นั กศึ กษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยลักษณะของโครงการมีทั้งการรณรงค์ ทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 4 ข้อ อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ควำมตระหนัก สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญด้านสุขภาพของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยดาเนินการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ เรี ย น ครู และบุ คลากรทางการศึก ษามีสุ ข ภาพร่ างกาย จิตใจที่ส มบูรณ์แ ข็งแรงตลอดจนก่อ ให้ เกิ ด
ความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา และมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ เพื่อนาผลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน
ผลสั ม ฤทธิ์ สถานศึ ก ษามี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในการส่ ง เสริ ม ด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ โดย
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 4 ข้อ อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมตระหนัก

สถานศึกษาจัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพี ย งแก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เ รี ย น มี แ ผนงาน โครงการ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีการจัดทาแผนงาน โครงการ การบริหารการ
จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

การพิ จ ารณา 4

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ -พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง -ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
เป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา -ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบั ติ
ศิลปะ วัฒนธรรม

1 ข้อ

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

การพิ จ ารณา 4

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ข้อ

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ

ดี

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

กีฬาและนันทนาการ

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

การพิ จ ารณา 4

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ข้อ

ดี

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ปฏิบัติตามประเด็น

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

การพิ จ ารณา 5

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

ข้อ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6

ดี

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ.ศ.2555 และนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ควำมตระหนัก

สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผล
การประเมินคุณภาพภายนอก
ควำมพยำยำม สถานศึกษาดาเนินการให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่ว มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปี มีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการชี้แจงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยฯ
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดประชุมออกคาสั่งงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปี
2555 และมีการรวบรวมสรุป รายงานผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีผลการสัฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมิน สรุป
ผลได้ดังนี้

ตอนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาจานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.6 , 1.8 และ 1.9 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 , 1.7 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 และ 2.5 อยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10และ 3.12 อยู่ใน
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 และ 3.11 อยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 อยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 อยู่ในระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 6

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 และ 6.3 อยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 อยู่ในระดับดี

ตอนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพจานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 8

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.8 , 8.9 และ 8.10 อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 และ 8.7 อยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 อยู่ในระดับพอใช้

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ดำเนินงำน

1. ระดั บ คุ ณ ภาพในระบบการประกั น -ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)

ปฏิบัติตามประเด็น

คุณภาพภายใน

พิจารณา 5 ข้อ

-ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
-พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) –
(2)
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
(1)

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

2. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ลการ จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

ดี

ตั ด สิ น ตามเกณฑ์ สู ง สุ ด ใน ผลการตั ด สิ น ตาม
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก

เ ก ณ ฑ์ สู ง สุ ด ใ น

-ดีมาก 30 – 34 ตัวบ่งชี้และ ระดับ 5 คะแนน ดี
ไม่ มี ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ดที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ มาก
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง จานวน 32 ตัวบ่งชี้
เร่งด่วน

ระดับพอใช้ จานวน

-ดี 24 -29 ตัวบ่งชี้

1 ตั ว บ่ ง ชี้ ระดั บ

-พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้

ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง

-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง 12 – 17 ตั ว เร่งด่วน 2 ตัวบ่งชี้
บ่งชี้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12
ตัวบ่งชี้
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
จั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ
ตั วบ่ง ชี้ที่ 8.1 ระดั บคุณ ภำในกำรจัดทำแผนกำรบริ หำรจัด กำรกำรฝึ กอบรมหลั กสูต ร
วิชำชีพระยะสั้น

ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุมชน สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปี การจัดทารายงานการฝึกอบรม
หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ความพึงพอใจเพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการทาแผนการฝึกอบรม หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียนและ
ชุมชน มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อ นามาใช้ในการปรับปรุง และจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อหรืออยู่ในระดับดี
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.2 ระดั บ คุ ณ ภำพในกำรใช้ แ ละพั ฒ นำหลั ก สู ต รฐำนสมรรถนะรำยวิ ช ำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียน-การสอน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดให้มีการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง
มีการฝึกอบรมในสถานศึกษา มีรายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิ ช า มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน สถานประกอบการ ในการพัฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะรายวิช า มีการทดลองใช้ห ลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิช า พร้อมทั้งประเมินหลั กสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา และนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิ น 2 ปี ไปใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อหรืออยู่
ในระดับพอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช าที่ มุ่ งเน้ น สมรรถนะอาชี พ บู รณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ า นิ ยมและ
คุณลั กษณะอั น พึงประสงค์ ภายใต้ ห ลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงทุกรายวิ ช าที่ส อน มีครูผู้ ส อน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา มีหลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน พร้อมทั้ง
จัดทาแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ที่มุ่งเน้ นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ย วข้องเข้าร่ ว มการสั มมนา หลั กฐานการสั มมนาการฝึ กงานของผู้ เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

โดย

สามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผลตาม 5 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ควำมตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ด้วยวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิช า เพื่อนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒ นาสมรรถนะผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมทุก
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม

ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาข้อมูลครูผู้สอนและจัดทาข้อมูล รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บู ร ณาการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม และคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม มีคาสั่งมอบหมาย
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบ ก่อนการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม มี
การใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการ
นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยสามารถ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อหรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น
ควำมตระหนัก สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและมี การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้น ด้ว ยการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูต รวิชาชีพระยะสั้นและดาเนินการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
จั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น จั ด ท าข้ อ มู ล รายวิ ช าหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ รยะสั้ น ทั้ ง หมดที่
สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่ว ม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรม จัดทาข้อมูลสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ทารายการทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่
สถานศึ กษาได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในการจัดการฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิช าชี พระยะสั้ น จัดทารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อหรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดให้ ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบเท่ากับครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
ควำมพยำยำม

สถานศึ กษาจั ดทาข้ อมูล ครูผู้ ส อนหลั ก สู ตรวิ ช าชีพ ระยะสั้ นทั้ง หมดใน

สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล รายวิ ช าหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ทั้ ง หมดที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด การฝึ ก อบรม ค าสั่ ง
มอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒนาร้อยละ 100
หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ด้านค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ
ฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ของสถานศึกษา โดยมี รายจ่ายด้านวัส ดุฝึ กอุปกรณ์ สื่ อการสอน
รวมทั้งค่าตอบแทนบุ คคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่ว มเป็นผู้ สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทารายงานแสดงงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น รายงานสรุปรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น รายจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึ กษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยสามารถ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามข้อที่ 4 หรืออยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำร
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ควำมตระหนัก จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุก
รายวิช าเกี่ย วกับ ข้อมูลผู้ลงทะเบีย นเข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน
ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเว้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ร้อยละ 100 หรืออยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
ควำมตระหนัก สถานศึกษาจัดทาทะเบียนผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้า และมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจากผู้ที่เข้าอบรม จากชุมชนและจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดให้มีการลงทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทุกรายวิชาเกี่ยวกับ จัดทาข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
จาแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา

มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากผู้ที่เข้าอบรม จากชุมชนและจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการอบรม

ผลสัมฤทธิ์ ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ100 หรืออยู่ในระดับ
ดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.10 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของผู้ ส ำเร็ จ กำรฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ กำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์
ควำมตระหนัก สถานศึกษาให้มีการดาเนิน การประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
ควำมพยำยำม สถานศึกษาจัดทาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Rating scale 1 - 5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง การน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ การน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน จาแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ สามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) หรืออยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

1. ระดับคุณภาพในการจั ดทาแผนการ -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

บริ ห ารจั ด การการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

วิชาชีพระยะสั้น

4 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ1 ข้อ

ผลกำรประเมิน
ดี

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

2. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

สอดคล้ องกับ ความต้องการของชุมชน --ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ

3 ข้อ

สถานประกอบการ

ผลกำรประเมิน
พอใช้

-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อพอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

3. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ป ฏิ บั ติ ต า ม
จัดการเรียนรู้

-ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)

ดีมาก

ประเด็น (1) และ

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) มีผลตาม (5)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2)
-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ปฏิ บั ติ
(1)
4. ระดั บ คุ ณ ภาพในการฝึ ก อบรม -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

-ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ

5 ข้อ

ดีมาก

-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร -ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ -ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ประเด็นพิจารณา

ระยะสั้น

5 ข้อ

-พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1
ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

6. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ -ดีมาก 80 ขึ้นไป
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน
ร้อยละ 100

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

-ดี 70 – 79.99
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

7. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ป ฏิ บั ติ ต า ม
และงบประมาณ

-ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)

ดีมาก

ประเด็น (1) และ

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) มีผลตาม (5)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2)
-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ปฏิ บั ติ
(1)
8.

ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จการฝึ กอบรม -ดีมาก 80 ขึ้นไป

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน -ดี 70 – 79.99
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป

-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

9. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม -ดีมาก 80 ขึ้นไป
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

-ดี 70 – 79.99
-พอใช้ 60 – 69.99
-ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

10.ระดับความพึงพอใจของผู้ สาเร็จการ -ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) ป ฏิ บั ติ ต า ม
ฝึ ก อ บ ร ม ที่ มี ต่ อ ก า ร น า ค ว า ม รู้ -ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ความสามารถไปใช้ประโยชน์

ผลกำรประเมิน
ดีมาก

ประเด็น (1) และ

-พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) มีผลตาม (5)
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ
มีผล (2)
-ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น ปฏิ บั ติ
(1)

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8

ดีมำก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครุผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.1 สรุปผลกำรประเมินคูณภำพตำมมำตรฐำน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับที่ดีมาก (เรียงตามลาดับดังนี้)
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.6 , 1.8 และ 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 และ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10และ 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.8 , 8.9 และ 8.10
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี (เรียงตามลาดับดังนี้)
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 และ 3.11
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 และ 6.3
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 และ 8.7
4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องพอใช้ (เรียงตามลาดับดังนี้)
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง (เรียงตามลาดับดังนี้)
มาตรฐานที่ -

ตัวบ่งชี้ที่ -

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน (เรียงตามลาดับดังนี้)
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และ 1.7
ฯลฯ

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จึ ง ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในอนาคต
ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 จัดส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
4.2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4.2.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน
4.2.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
- โครงการอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น
- โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
4.2.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานสู่เชิงพาณิช ย์ สู่ชุมชน
ท้องถิ่น
4.2.6 ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่ งคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
- โครงการพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.2.7 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4.2.8 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน
- โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
4.3 ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นวิ ท ยากรในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ครู ในสถานศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในท้องถิ่น
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน

