ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
สถานที่ตั้ง
139/7 หมู 5 ถนนเชียงใหม – ลําพูน ตําบลหนองผึ้ง
อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม 50140
โทรศัพท
053 – 423301
โทรสาร
053 – 423975
เว็บไซท
www.spcmpoly.ac.th.
วิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลังและสาขางานอิเล็กทรอนิกส
ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขางานบัญชี และ
หลักสูตรระยะสั้น 6 สาขาวิชา
วิธีดําเนินการประกันคุณภาพ
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
วิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ จากแนวคิดในหลักการบริหารจัดการ
คือ การทํางานแบบมีสวนรวม โดยมีการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับทุกฝาย
บริหารตามวงจรการทํางานแบบ P D C A (Plan, Do, Check, Action) ในทุกกิจกรรมดําเนินการและมี
กลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพและ
เอกสารที่สําคัญไดแก เกณฑการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา, แบบบันทึกขอมูล
ภาคสนาม การประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหแกหัวหนาแผนกวิชา ประธานของ 7 มาตรฐาน
เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยประสานงานกับฝายวิชาการ
รวมทั้งการใหบุคลากรทุกฝายไดรับทราบ มีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบรายมาตรฐาน รายตัวบงชี้
โดยคําสั่งจะมีกรรมการเปนบุคลากรของทุกแผนกวิชาเขารวมและเปนคําสั่งที่มาจากรางโดยหัวหนาแผนก
วิชาเปนผูเสนอชื่อ

การตรวจติดตามคุณภาพ
มีระบบการตรวจติดตามการทํางาน โดยใชหลักการตรวจสอบภายใน รวมกันอยางสม่ําเสมอ
โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนลําดับใหทราบอยางตอเนื่อง และมีผูรับผิดชอบตามคําสั่งแตงตั้ง
โดยการติดตามการประกันคุณภาพภายในจะติดตามตอเนื่องผานหัวหนาแผนกวิชา ประธานกรรมการ
มาตรฐานซึ่งคือรองผูอํานวยการและนําเสนอ ผูอํานวยการตอไป สวนรายงานผลการดําเนินการในรูป

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ไดรายงานใหแกหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชนผานสื่อทาง
Website ของวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพ
วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงพัฒนา จัดใหมีการทบทวนของฝายบริหาร
อยางสม่ําเสมอ เพื่อการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ดี ทําใหเกิดผลที่ดีตอ
การจั ด การศึ ก ษาในแต ล ะมาตรฐาน ส ง ผลให เ กิ ด ความพร อ มในด า นอาคารสถานที่ งบประมาณ
บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณวัสดุและการบริหารจัดการ สงผลใหมีผูเขามาศึกษาในวิทยาลัย และทําให
วิทยาลัยไดรับการยอมรับจากนักศึกษาและผูปกครองไดเปนอยางดี
ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่วิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่วิทยาลัยยังตองไดรับการพัฒนา
ปรับ ปรุ งในอนาคต ทั้ งนี้ เพื่ อใหไ ด คุณ ภาพศึ กษาตามเกณฑ มาตรฐานการอาชี ว ศึ กษา ซึ่ง พอสรุ ป ได
ดังตอไปนี้
แผนพัฒนาผูเรียน
1. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหกับผูเรียนโดยประสานความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก
2. โครงการสงเสริมใหครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และความรูพื้นฐานในการทํางานแกผเู รียน
ในทุกรายวิชา
3. โครงการสงเสริมความรูดานภาษาไทยและตางประเทศ
แผนพัฒนาครูและบุคลากร
1. โครงการสงเสริมความรูดานการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะ
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. โครงการสงเสริมการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐและเพิ่มงบประมาณการวิจัย
แผนพัฒนาดานบริหารจัดการ
1. โครงการพัฒนาการดําเนินงานดานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงหองเรียนและระบบไอทีแผนกวิชา
3. โครงการเพิ่มครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
แผนพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร
1. โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษาเพือ่ สนับสนุนงานวิจัย
2. โครงการปรับปรุงระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
3. โครงการปรับปรุงระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ

ตอนที่ 2
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีเปนวิทยาลัยจัดตั้งใหม การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง จึงไมมีผลการประเมินระดับมาตรฐานและระดับสถานศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา แต
เปนการประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
จุดเดนของสถานศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ไดงานทํา
ภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระคอนขางสูง
จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับบริบท
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
2. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงการตรวจติดตามคุณภาพภายในใหเปนระบบ และดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สถานศึกษาควรจัดหาอาจารยทางดานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
5. สถานศึกษาควรศึกษาหาแนวทางลดจํานวนนักศึกษาที่ลาออกระหวางศึกษาใหนอยลง
6. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขางานตาง ๆ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
7. สถานศึกษาควรประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการและนายจางที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ทํางาน
8. สถานศึกษาควรพัฒนาอาจารยทางดานวิชาชีพมากขึ้น
9. สถานศึกษาควรสรางเครือขายโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการใช
ทรัพยากรรวมกัน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. สถานศึกษาควรเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถิ่น มาให
ความรูแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น
11. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยที่เปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัยปฏิบัติการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหมากขึ้น
12. สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและการจัดการมากขึ้น
13. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและ
สังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงหองสมุดใหเปนแหลงศึกษา คนควา หาความรูของอาจารย
นักศึกษาและชุมชน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน แผนงาน/
โครงการตาง ๆ ในปการศึกษา 2551 จึงดําเนินงานรวมอยูกับวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม สถานศึกษาจึง
ควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ใหเปนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ควรกําหนดแผนยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน แตการดําเนินงานยังไมเปนระบบ
เทาที่ควร ดังนั้นสถานศึกษาควรดําเนินการดานการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและดําเนินการ
อยางตอเนื่องทุกป ดังนี้
- ควรจัดทําคูมือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแจกจายไปยังหนวยงานทุก
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพภายในไดอยาง
ถูกตอง
- การประเมินคุณภาพภายใน ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
โดยผูทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพภายในทุกคน ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพ
ภายใน และทุกคนตองผานการฝกอบรมเปนผูประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งผูประเมินคุณภาพภายใน
ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานที่รับการประเมิน ควรแจงกําหนดการประเมินคุณภาพภายในใหทุก
หนวยงานทราบลวงหนา และในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในควรเปนไปตามรูปแบบที่
กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพภายใน
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในกอนนํามาจัดทํารายงานการประเมินตนเองในแตละป เพื่อใหรายงานการ
ประเมินตนเอง มีความถูกตองสมบูรณ สามารถเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกได
- ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และนําเสนอในเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรในสถานศึกษาและคน
ทั่วไปทราบ และควรนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
หรือนํามากําหนดเปนแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
ตอไป
3. สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีระบบ
นิเทศการสอนของอาจารย และควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบประเมินคา 5 ระดับ และขอคําถามในแบบ
ประเมินควรประเมินความพึงพอใจใหครบทุกดาน เชน ดานความรูความสามารถในรายวิชาที่สอน ดาน
ความสามารถในการถายทอดและเทคนิควิธีการสอนดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อการสอน เปนตน
และในแตละดานควรมีประเด็นยอยดวย และควรนําผลการนิเทศการสอนและผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการสอนของอาจารยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอคุณภาพของครุภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุฝก ในทุก
สาขางาน เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุฝก ใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา และมีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน เพื่อทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. อัตราสวนนักศึกษาตออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในสาขางานยานยนต สาขางาน
ไฟฟากําลังและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ คอนขางสูงมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรวางแผนเพิ่มอัตรากําลัง
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิทางดานวิชาชีพดังกลาวใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา เพื่อใหการเรียน
การสอนและการกํากับดูแลนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ใน ระดับ ปวช. สถานศึกษามีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 268 คน นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนด จํานวน 85 คน สําเร็จการศึกษาเกินกวาระยะเวลา 3 ป จํานวน 4 คน นักศึกษาลาออก
ระหวางเรียนมากถึง 179 คน คิดเปนรอยละ 66.79 ของนักศึกษาแรกเขา และเปนที่นาสังเกตวานักศึกษา
ระบบทวิภาคีทั้งสาขางานยานยนตและสาขางานไฟฟากําลัง มีนักศึกษาลาออกระหวางเรียนมากกวา
ระบบปกติ การลาออกระหวางเรียนกอใหเกิดการสูญเปลาทางการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการ
ติดตามนักศึกษาที่ลาออกระหวางเรียน เพื่อศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแกไขตอไป
6. สถานศึกษาจัดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขางานและทุกป แตกระบวนการสอบยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน บางสาขางานใชขอสอบมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา บางสาขางานอาจารยออกขอสอบเอง การสอบบางสาขางานมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
บางสาขางานสอบภาคทฤษฎีเพียงอยางเดียว ดังนั้นสถานศึกษาควรกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขางาน โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ จากหนวยงานหรือสถานประกอบการมารวมเปนคณะกรรมการ
ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพเชน คัดเลือกขอสอบ หรือออกขอสอบ ทั้งนี้เพื่อใหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพมี
ความนาเชื่อถือและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอสอบควรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูสําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะเปนไปตามหลักสูตร
7. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ ที่นักศึกษาไปฝกงาน
ทั้งระบบปกติและทวิภาคีเปนประจําทุกป แตไมมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ
ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน ดังนั้นสถานศึกษาควรมีสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ
ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานอยางเปนระบบ และดําเนินการเปนประจําทุกป แบบสอบถามที่ใชในการ
ประเมินความพึงพอใจควรครอบคลุมความรู ความสามารถในทุกดาน เชน ดานวิชาการตามลักษณะงาน
ในสาขางานนั้น ๆ ดานพื้นฐานที่จําเปนและสงผลตอการทํางาน และดานการมีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวสถานศึกษาควรนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล และนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสราง
ผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามความตองการของนายจางและผูประกอบการ
8. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาทางดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดย
การสงอาจารยเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ ในสาขาที่ตรงกับวิชาชีพที่สอน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี และควรพัฒนา
อาจารยทางดานวิชาชีพอยางทั่วถึงทุกสาขางาน และมีการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อ
อาจารยนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการสอนนักศึกษาซึ่งจะทําใหการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี เพิ่งไดรับการประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา ดังนั้น
เครื่องมืออุปกรณในการเรียนการสอนยังไมครบถวนสมบูรณ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีโครงการความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใชทรัพยากรรวมกัน หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือการพัฒนาอาจารย
เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และควรมีโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการสง
นักศึกษาฝกอาชีพตามระบบทวิภาคีอยางชัดเจน

10. สถานศึกษามีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจมาใหความรูแกนักศึกษา
คอนขางนอย ดังนั้น สถานศึกษาควรเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใหความรูแกนักศึกษาทางดานวิชาชีพใหครบทุกสาขางานและทุกภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ
11. สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐจากโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
จํานวนมากพอสมควร แตไมพบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปนการพัฒนาองคความรู หรืองานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจัดทําโดยอาจารยและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมสรางนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปนการพัฒนาองคความรูหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น
และควรดําเนินการเปนประจําทุกป โดยในวิชาโครงงาน
วิชาชีพของนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขางานบัญชี ควรเปนโครงงานที่นําองคความรูทาง
วิชาชีพมาบูรณาการในการสรางผลงาน และสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหรือจัดหางบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใหเพียงพอตอการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งควร
มีการพิจารณาใหงบประมาณสนับสนุนแก นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยสําหรับโครงงานวิชาชีพของ
นักศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับนวัตกรรมดานวิชาชีพและเขารวมการประกวดหรือการแขงขันตาง ๆ มากขึ้น เพื่อผลักดันให
อาจารยและนักศึกษาสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสิ่งประดิษฐบางรายการ
ที่มีคุณภาพ เชน เครื่องชวยเดินกึ่งอัตโนมัติ (วอรคเกอรชวยเดิน) และชักโครกประหยัดน้ํา ควรนําไป
พัฒนาตอยอดเพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคมตอไป
12. สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานในหนวยงานตาง ๆ เชน งาน
บุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานปกครอง โดยมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลเปนเครือขายเพื่อทํา
ใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และไดสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหการ
บริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
13. สถานศึกษามีโครงการบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคมจํานวนมากพอสมควร แตใน
การดําเนินงานยังไมสมบูรณ ดังนั้นเพื่อใหการบริการทางวิชาการตรงตามความตองการของชุมชนสังคม
และการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงควรนําหลักการ PDCA มาใชในการดําเนินงาน
โครงการ โดยมีการสํารวจความตองการของชุมชนและสังคมเพื่อมากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ ควร
สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมไปรวมบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม
ดวย เชน การฝกอบรมทางดานคอมพิวเตอรการฝกอบรมการทําบัญชีเบื้องตน หรือการนําความรูทางดาน
บัญชีไปบูรณาการในโครงการ 108 อาชีพ เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ทางดานวิชาชีพ
และดานบัญชี ไปใชในการประกอบอาชีพได และควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงโครงการบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป
14. สถานศึกษาควรพัฒนาหองสมุด เพื่อใหเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูของอาจารย
นักศึกษา และชุมชน โดยการเพิ่มคอมพิวเตอรสําหรับคนควาหาความรูจากอินเตอรเน็ต และควรจัดหา
หนังสือทางดานวิชาชีพและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยการสํารวจความตองการจาก
อาจารยและนักศึกษาทุกสาขางาน เพื่อใหไดหนังสือและสื่อการเรียนรูในวิชาชีพตาง ๆ ที่ทันสมัยและตรง
ตอความตองการอยางแทจริง และสถานศึกษาควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดให

ครบทุกดาน เชน ดานการบริการ ดานสื่อการเรียนรู รวมทั้งสภาพแวดลอมในหองสมุด และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาหองสมุด เพื่อจูงใจใหอาจารยและนักศึกษามาใชบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนแหลง
ศึกษาหาความรูของชุมชน สังคม
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษามีนักศึกษาสนใจเรียนในสาขางานยานยนต และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
มากประกอบกับสถานศึกษาอยูใกลกับ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีธุรกิจและอุตสาหกรรมจํานวน
มากสถานศึกษาจึงควรจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคนิคยานยนตและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

ตอนที3่
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
เดิมทีเปนวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม จัดตั้งขึ้นมาจาก “หนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ที่ 32”
สังกัดกองสงเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2513 โดยใชสถานที่และอาคารของ
วัดพันอน ถนนราชดําเนิน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนที่ดําเนินการ เปดทําการสอน
วิชาชีพระยะสั้น 300 ชั่วโมง (ประมาณ 5 เดือน) จํานวน 9 สาขาวิชา ตอมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2513
“หนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32” ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเปน “โรงเรียนสารพัดชางเชียงใหม”
สั ง กั ด กองโรงเรี ย น กรมอาชี ว ศึ ก ษา ใช ส ถานที่ เ ดิ ม และได ข ยายสาขามาจั ด ตั้ ง เพิ่ ม อี ก หนึ่ ง สาขา
ณ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมและเปลี่ยนเปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
โดยมีผูอํานวยการคนปจจุบันคือ นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ
3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ในปการศึกษา 2538 กองการศึกษาอาชีพไดรับอนุมัติใหวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหมเปด
สาขาขึ้นที่อําเภอสารภี และไดรับอนุมัติใหใชที่ดินสาธารณะประโยชนฉบับที่ 131/2481 ที่ดินเลขที่ 128
เนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยูที่ 139/7 หมูที่ 5 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลหนองผึ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมและไดรับการโอนพื้นที่โรงเรียนวัดปาแคโยงตอจากองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ผึ้ง(เทศบาลหนองผึ้ง)เพิ่มอีก 2 ไร 2 งานรวมมีพื้นที่ 6 ไร 3 งาน 64 ตารางวา ไดรับงบประมาณในการ
จัดสรางอาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้นหลังแรกในปงบประมาณ2538จากกรมอาชีวะศึกษา จํานวนเงิน
13,950,000บาท มีพื้นที่ใชสอย 3,000 ต.ร.ม. เริ่มกอสรางวันที่ 1 ธันวาคม 2538 แลวเสร็จในวันที่ 25
มีนาคม 2540 และไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหลังที่3,4 ตอเนื่องตลอดมาเริ่มเปดสอนรุนแรกในวันที่
29 กรกฎาคม 2540
ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยายมาจาก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหมสาขาหวยแกว)
3.1.3 สภาพชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ตนยางสูงใหญ ซึ่งถือเปนสัญลักษณหนึ่งเดียวของชาวเชียงใหมและอําเภอสารภี ยังคงทําใหที่
ในการใหรมเงามาตั้งแตครั้งโบราณ เมื่อกวารอยป ซึ่งถือไดวาถนนสายนี้เปนถนนสายอารยธรรมลานนาที่
มีชีวิตเปนมรดกเกาแกที่ทรงคุณคา แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จะมีใครสักกี่คนทราบถึงประวัติความเปนมาของตนยางที่ปลูกเรียงรายสองฟากถนนจากเชียงใหมมุงหนาสู
สารภี ถนนสายประวัติศาสตรที่วากันวาเปนถนนสายเดียวที่มีการปลูกตนยางมากที่สุดในประเทศดวย
ระยะทางประมาณ 10 กวากิโลเมตรจากเชียงใหมถึงอําเภอสารภี มีตนยางขึ้นเรียงรายกวาหนึ่งพันตน ซึ่ง
ตนยางเหลานี้ลวนผานวันเวลาและเหตุการณตาง ๆ มามากมาย กระทั่งตนยางไดกลายเปนสัญลักษณของ
ถนนสายนี้ไปแลว
ในสมัยกอนอําเภอสารภี ไมไดมีชื่อเรียกเหมือนปจจุบัน ชื่อเดิมของอําเภอนี้คือ "ยางเนิ้ง" ซึ่ง
นาจะมีเหตุมาจากตนยางที่มีลักษณะ "เนิ้ง" หรือ "โนม" เขาหากัน กระทั่งป พ.ศ. 2472 จึงไดเปลี่ยนชื่อ
อําเภอยางเนิ้ง มาเปนอําเภอสารภี ตามชื่อของดอกไมที่มีแพรหลายอยูในอําเภอนี้ สวนประวัติของการ
ปลูกตนยางบนถนนสายประวัติศาสตรเชีย งใหม - สารภีนั้น เริ่มตนเมื่อป พ.ศ.2442 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสยามประเทศไดมีการจัดการปกครองสวน
ภูมิภาคจากเมืองประเทศราชมาเปน รูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มีขาหลวงจากรัฐบาล
กรุงเทพมาปกครอง เชียงใหมในเวลานั้นอยูในชวงปลายสมัยเจาอินทวโรรส เจาผูครองนครเชียงใหม องค
ที่ 8 รัฐบาลสวนกลางก็ยกเลิกอํานาจการปกครองของเจาหลวง ใหขาหลวงประจําเมืองทําหนาที่แทน แต
ยังคงดํารงตําแหนง "เจาหลวง" เอาไวเปนประมุขของเชียงใหม
โดยสมัยนั้นเมืองเชียงใหม อยูในความดูแลของ ขาหลวงสิทธิ์ขาดมณฑลพายัพ ซึ่งผูที่ดํารง
ตําแหนงนี้เปนคนแรกคือ เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ทานไดนํานโยบายที่เรียกวา "น้ํา
ตอง กองต๋ํา" อันหมายถึงนโยบายในการพัฒนาคูคลองรองน้ํา การตัดถนนหนทางและการปรับปรุงถนน
หลวงเพื่อใหความรมรื่นแกชาวบานที่สัญจรไปมาจึงไดมีการกําหนดใหทางหลวงแตละสายปลูกตนไมไมซ้ํา
กัน คือ ถนนในตัว เมืองเชีย งใหม ให ป ลูกตน ไมเมื องหนาว ถนนรอบคูเ มือง ใหป ลู กตน สั กและตน สน
ถนนสายเชีย งใหม - ดอยสะเก็ด ใหป ลูกตน ประดู ถนนสายเชีย งใหม - หางดง ใหป ลูกตน ขี้เหล็ก
ถนนสายเชี ย งใหม – สารภี
ให ป ลู ก ต น ยางและเมื่ อ เข า เขตลํ า พู น ให ป ลู ก ต น ขี้ เ หล็ ก
สํา หรับ การปลูก ตน ยางสารภี นั้น เริ่มตน ปลูกอย า งจริ งจัง เมื่อป พ.ศ.2465 ในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งจากการสอบถาม จ.ส.อ.พรรณศักดิ์ คํามงคล
ขาราชการบํานาญผูซึ่งไดยินเรื่องราวของการปลูกตนยางมาจากกํานันมานิต คํามงคล ซึ่งทานเปนกํานัน
ตําบลปากกองและมีศักดิ์เปนลุง ทานไดเลาวา ในการปลูกตนยางสมัยนั้นจะเกณฑชาวบานที่ยากจนไมมี
เงินเสียภาษีใหรัฐกับ ชาวบานที่ไมอยากจะเปนทหาร ใหมาปลูกตนยางตั้งแตบานหนองหอยจนมาถึงแดน
เมือง โดยจะใหชาวบานรับผิดชอบดูแลรดน้ําตนยางคนละประมาณ 4 - 5 ตน ถาหากพบวาตนยางทีตน
รับผิดชอบตายก็จะตองนําตนยางมาปลูกใหม
ขณะ เดียวกันพอใจ เขียวคํา อดีตกํานันตําบลยางเนิ้ง ซึ่งปจจุบันมีอายุ 80 ปไดเลาวา ตนยางบน
ถนนสายเชียงใหม - สารภี ปลูกมากอนที่ทานจะเกิดประมาณ 10 ป ในสมัยนั้นทางราชการไดเกณฑ
ชาวบานในหมูบานตาง ๆ ไปปลูกตนยาง โดยบานตนเหียวเดิมเปนหมูบานปากกอง ไดมีชาวบานถูกเกณฑ
ใหไปปลูกตนยาง จํานวน 86 ตน ซึ่งไมไดมีการปลูกในหมูบานแตไดเกณฑใหไปปลูกบริเวณถนนซูเปอรใน
ปจจุบัน
พอใจ เขียวคํา ยังเลาอีกวา เมื่อปลูกเสร็จก็ไดมีการมอบหมายใหชาวบานไปรดน้ําเปนประจํา
สมัยนั้นเมื่อเวลาที่ตนเดินไปโรงเรียนยุพราชในเมืองเชียงใหมก็ไดอาศัยรม เงาของตนยางบังแดดบังฝน
พออุยทา แกวมีสี ชาวบานอําเภอสารภีเลายอนถึงอดีตตนยางวา เมื่อสมัยที่เปนเด็กทานเห็นปูทวด
เปนคนปลูก ซึ่งขณะนั้นสภาพของถนนสายนี้มีลักษณะเหมือนอยูกลางทุงนา จนเมื่ออายุไดประมาณ 7
- 8 ขวบ ก็ไดไปรดน้ําตนยางที่ปูทวดเปนคนปลูกซึ่งตอนนั้นตนยางมีความสูงทวมศรีษะ ของทานแลว
"แตกอนครอบครัวไดรับมอบหมายใหดูแลตนยาง จํานวน 5 ตน ซึ่งไดมีการจางกันดูแลตนยาง สมัย
นั้นคาจางประมาณคนละ 8 สตางค เมื่อเทียบกับคาเกี่ยวขาวในสมัยเดียวกันก็ตกประมาณ 12 สตางค
ตนยางที่ปลูกบนถนนสายเชียงใหม - สารภีนั้น คือ "ตนยางนา" ซึ่งเปนไมยืนตนขนาดใหญ เปนไม
สงวนประเภท ข จากบันทึกของปแอร โอรต นักเดินทางชาวเบลเยี่ยมที่เดินทางเขามาในสยามประเทศ
สมัยรัชกาลที่ 5 และทานไดบันทึกการเดินทางไวในหนังสือ "ลานนาไทยในแผนดินพระพุทธเจาหลวง"
เรียบเรียงโดย พิษณุ จันทรวิทัน กลาววา "ถนนจากเชียงใหมไปลําพูน ซึ่งขาพเจาเคยกลาวถึงดวยความชื่น
ชมนั้น มิไดมีสิ่งใดพิเศษ เปนเพียงเสนทางที่คดเคี้ยวไปมา ใตตนไมสูงหรือปาไผมีธารน้ําไหลผานหลาย
แหง"

อยางไรก็ ตาม แมวาวันเวลาของตนยาง จะมีเหตุการณตาง ๆ มามากมาย ไมวาจะเปน
สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงความพยายามที่จะขยายแนวถนนสายเชียงใหม - สารภีของภาครัฐ กระทั้งก็
ยังมีกลุมคนที่เห็นคุณคาความสําคัญของประวัติศาสตรตนยาง ดวยการรวมกลุมในการอนุรักษตนยางเพื่อ
ไมใ หเอกลัก ษณอั น ทรงคุณ คา ประจํ า อํา เภอสารภีนี้สู ญหายไป ภายใต ชื่อ "ชมรมคนฮัก ตน ยาง"
ตนยางสูงใหญ ซึ่งถือเปนสัญลักษณหนึ่งเดียวของชาวเชียงใหมและอําเภอสารภี ยังคงทําใหที่ใน
การใหรมเงามาตั้งแตครั้งโบราณ เมื่อกวารอยป ซึ่งถือไดวาถนนสายนี้เปนถนนสายอารยธรรมลานนาที่มี
ชีวิต เปนมรดกเกาแกที่ทรงคุณคา แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3.1.3 งบประมาณประจําป
แหลงที่มาของงบประมาณ 2553(งบประมาณแผนดิน)
1. จากงบประมาณแผนดิน
2. รายจาย
- เงินเดือน
- งบพัฒนาบุคลากร
- งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฯ
- งบประมาณในการบริการวิชาการ
- งบประมาณวัสดุฝก
- งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
- คาสาธารณูปโภค
- คาใชจายอื่นๆ
- คาเสื่อมราคาประจําป 2551
รวม

7,702,500
2,755,800
200,000
120,000
200,000
560,000
114,500
405,280
3,346,920
7,702,500

3.2 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ.2546 และหลักสูตรระยะสั้น
3.2.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2553
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
คิดเปนรอยละ
1. ระดับปวช. ปท1ี่
1.1 ชางยนต
66
66
12.66
1.2 ชางไฟฟากําลัง
21
21
4.03
1.3 ชางอิเล็กทรอนิกส
25
25
4.79
1.4 คอมพิวเตอรธุรกิจ
5
8
13
2.49
1.5 บัญชี
7
7
1.34
รวม
117
15
132
25.33

2. ระดับปวช. ปท2ี่
2.1 ชางยนต
2.2 ชางยนต(ทวิภาคี)
2.3 ชางไฟฟากําลัง
2.4 ชางไฟฟากําลัง(ทวิภาคี)
2.5 ชางอิเล็กทรอนิกส
2.6 คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.7 บัญชี
3. ระดับปวช. ปท3ี่
3.1 ชางยนต
3.2 ชางยนต(ทวิภาคี)
3.3 ชางไฟฟากําลัง
3.4 ชางอิเล็กทรอนิกส
3.5 คอมพิวเตอรธุรกิจ
4. ปวช.ตกคาง
4.1 ชางยนต
4.2 ไฟฟากําลัง
4.3 ชางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ชางยนต ทวิภาคี
4.5 ชางไฟฟา ทวิภาคี
4.6 คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

59
16
34
9
24
6
รวม

148

รวม

38
20
22
30
9
119
23
19
16
13
9
9
89
473

3
10
8
21

59
16
34
9
27
16
8
169

11.32
3.07
6.52
1.72
5.18
3.07
1.53
32.43

2
6
8

38
20
22
32
15
127

7.29
3.83
4.22
6.14
2.87
24.37

4
4
48

23
19
16
13
9
13
93
521

4.41
3.64
3.07
2.49
1.72
2.49
17.85
100

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาปวส.เทียบโอนประสบการณ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ปวส.ป 2553 ป 1
25
7
32
ปวส.ป 2552 ป 2
9
0
9
ปวส.ป 2551 ป 2
8
0
8
รวม
42
7
49

คิดเปนรอยละ
65.30
18.36
16.34
100

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารยจาํ แนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวุฒิ
ชาย
หญิง
1. ผูบริหารสถานศึกษา
5
2. สาขาวิชาเครื่องกล
2.1 งานยานยนต
4
3. สาขาวิชาชางไฟฟา-วิชาอิเล็กทรอนิกส
3.1 ชางไฟฟากําลัง
3
3.2 ชางอิเล็กทรอนิกส
2
4.สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
5. สาขางานการบัญชีและคอมพิวเตอรธุรกิจ
1
4
6. สาขาวิชาสามัญ
5
7.แกนมัธยม
2
รวม
19
9

รวม
5

หมายเหตุ

4
3
2
2
5
5
2
28

สรุป อัตราสวน ครู : ผูเรียน 1 : 24.7
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่และเพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
1. ธุรการ
3
9
12
2. ทะเบียน-วัดผล
2
2
3. นักการ
2
2
4. ยาม
2
2
5. พนักงานขับรถยนต
2
2
รวม
9
11
20

หมายเหตุ

3.3 เกียรติยศและชื่อเสียงของสถานศึกษา
3.3.1 โครงการดีเดนของวิทยาลัย
- โครงการรวมมือกับสถานประกอบการฝกอาชีพใหนักศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
3.3.2 ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา
- รวมเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ เปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาหมากลอมพรอมกับจัดหาสถานที่พักนักกีฬาทั้งหมด
- ไดจัดสงบุคลากรพรอมดวยนักศึกษาเขารวมโครงการ การนําเสนอบทความทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ
- ไดเขารวมการแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งที่12 ได สถิติ 170.40 กม./ลิตร
ซึ่งเปนการเขารวมการแขงขันครั้งแรก

3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพ
3.4.2 การพัฒนาผูเรียน
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพ ตามสาขาวิชา/สาขางาน เหมาะสม เมื่อ
สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ/ทํางานในสถานประกอบการได
3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ งานวิจัย
เปาหมายความสําเร็จ
- องคความรูเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
- สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานวิจัย ไดรับการจดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย
- มีเครือขายงานวิจัย
3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน และสังคม
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูรับริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความรูตามความตองการ สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัว
- ประชาชน ชุมชน สังคม มีอาชีพ มีวิถีชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น
3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
เปาหมายความสําเร็จ
- มีทรัพยากรและแหลงเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม
3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา/สาขางาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
- มีตาราเรียน/เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ
3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนและผูฝกอบรมวิชาชีพ มีความรู มีงานทาตามสาขางานหรืออาชีพที่ตองการ
- มีเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

3.5 เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ระบบสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.5.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะรักและศรัทธาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
3.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
เปาหมายความสําเร็จ
- นักศึกษามีความรูความเขาใจและรูจักวิธีปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่งเสพติด
- จานวนนักเรียน นักศึกษามีความเสี่ยงดานสิ่งเสพติดลดลง
3.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรูค วามเขาใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น รูจักปองกันตนเองให
หางไกลจากเอดส และการตัง้ ครรภกอนวัยอันควร
- ความเสี่ยงดานสังคมลดลง
3.5.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบและโทษของการพนันและการ
มั่วสุม
- ไมมีการพนันและการมั่วสุมในสถานศึกษา

ตอนที4่
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา
4.1.1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คุณธรรมเดน เนนการจัดการเทคโนโลยี นําสูเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2. วิสัยทัศน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี เปนองคกรที่จัดการศึกษาวิชาชีพ มุงเนน คุณธรรม
นําความรูผูเรียนสูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหไดมาตรฐาน สามารถนําไปประกอบอาชีได มีคุณธรรม
จริยธรรม ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4.1.3. พันธกิจ เทคโนโลยีและการจัดการสารภี (Mission)
- พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการเทคนิควิธีการ สามารถนําไปประกอบอาชีพได
- เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยางตอเนื่อง
- พัฒนางานวิชาการ หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
4.1.4 เปาหมายของสถานศึกษา
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการ PDCA
P การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครูอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมี การใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับ
ใด มี ก ารกํา หนดเกณฑ ม าตรฐานสํ า หรั บ ตั ดสิ น ระดั บ ความสํ า เร็ จ มี ก ารวางแผนออกแบบกิ จ กรรม
โครงสรา ง เพื่อนําการปฏิบัติโ ดยผูเกี่ย วของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการกํากับ
ติดตาม
D การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู ที่ไ ดรับ มอบหมายเปน ระยะ ๆ ตามตารางที่กํา หนด และมีการรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม
C การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ โดยผูอํานวยการสถานศึกษาจะมอบหมายให
บุคลากรดูแลในสวนที่เกี่ยวของแตละดาน ไดแกดานผูเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการ โดยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับคณะกรรมการ มี
การประเมินการดําเนินงานและรายงานผลตอที่ประชุม

A การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ หากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและ
ตองการใหชุมชนชวยเหลือ สถานศึกษาจะจัดใหมีการประชุมบุคลากร ครูอาจารย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินงานและประชุมหารือประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไขและปองกันปญหา
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- จัดโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ตรงตามความรูความสามารถของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
- พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
ธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ
- เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2.2 การพัฒนาผูเรียน
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีมนุษย
สัมพันธที่ดีสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษา
-พัฒนาผูสาํ เร็จการศึกษาใหผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการทํางาน การศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพอิสระ
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน
พึงพอใจ
- จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดระบบการใหบริการตรวจสารเสพติดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดระบบผูเรียนที่ออกกลางคันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
- จัดกิจกรรม สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพ ตามสาขาวิชา/สาขางาน เหมาะสม เมื่อ
สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ/ทํางานในสถานประกอบการได
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
- จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
- จัดสรรงบประมาณที่จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละสาขาวิชาตอ
งบดําเนินการทั้งหมดไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
- จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
- จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรู
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
- ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดหาผูเชีย่ วชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทีเ่ กี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน
- สนับสนุนใหมีผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชาอยาง
พอเพียง
- สนับสนุนใหมีผูสอนประจําตอผูเรียนอยางเพียงพอ

4.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- องคความรูเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจัย ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
- สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมผลงานวิจัย ไดรับการจดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย
- มีเครือขายงานวิจัย
เปาหมายความสําเร็จ
- สงเสริม สนับสนุน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
- จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นาํ ไปใชในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

4.2.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- ผูรับริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความรูตามความตองการ สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัว
- ประชาชน ชุมชน สังคม มีอาชีพ มีวิถีชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น
เปาหมายความสําเร็จ
- บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพ อยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพ ที่กําหนด
4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- มีทรัพยากรและแหลงเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม
เปาหมายความสําเร็จ
- จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ และเหมาะสมตามจํานวนผูเรียน และผูปฏิบัติงานใน
องคกร
- พัฒนาทรัพยากรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
- จัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
4.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ ตรงตามสาขาวิชา/สาขางาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
- มีตําราเรียน/เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ
เปาหมายความสําเร็จ
- สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ และ
เขารับการอบรมตรงตามสาขาวิชา/สาขางาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาผลงานตําราเรียน หรือเอกสารประกอบการสอนให
มากขึ้น

4.2.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
- ผูเรียนและผูฝกอบรมวิชาชีพ มีความรู มีงานทําตามสาขางานหรืออาชีพที่ตองการ
- มีเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมทักษะวิชาชีพ
- สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
- ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ ของ
สถานประกอบการและเครือขาย
- พัฒนาฐานขอมูล ความรวมมือพัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
4.3.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
- อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ระบบสัญญาณเตือนภัยตางๆ ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการปองกันและควบคุม
- มีการตรวจสอบอาคารราชการและระบบสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ อยางเปนระบบ
- มีการจัดเวรยามในการตรวจดูแลความปลอดภัย
- มีการติดกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยงตาง ๆ
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ตลอดเวลา ที่ใชงาน
4.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ รักและศรัทธาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
มาตรการปองกันและควบคุม

- จัดกิจกรรมกีฬาสี
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม
- จัดทําโครงการตามนโยบายสถานศึกษา
- ติดกลองวงจรปดตามจุดตาง ๆ
4.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
เปาหมายความสําเร็จ
- นักศึกษามีความรูความเขาใจและรูจักวิธีปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่ง เสพติด
- จํานวนนักเรียน นักศึกษา มีความเสี่ยงดานสิ่งเสพติดลดลง
มาตรการปองกันและควบคุม
- งานครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
- ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่มีความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
- กิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสิ่งเสพติด
- กิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานสิ่งเสพติด
- การตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจําป
4.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรูค วามเขาใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น รูจักปองกันตนเองให
หางไกลจากเอดส และการตัง้ ครรภกอนวัยอันควร
- ความเสี่ยงดานสังคมลดลง
มาตรการปองกันและควบคุม
- จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา ในระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมใหความรูเรื่องเพศ และเอดส ในชั่วโมงกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
4.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
เปาหมายความสําเร็จ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบและโทษของการพนันและการ
มั่วสุม
- ไมมีการพนันและการมั่วสุมในสถานศึกษา
มาตรการปองกันและควบคุม
- จัดทําโครงการออกตรวจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกับสารวัตรนักเรียน
ระดับจังหวัด
- จัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา
4.4 ระบบโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวมตัดสินใจและ
ปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตอนที5่
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
วิธีดําเนินการ (Awareness) วิทยาลัยฯ มีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามระเบียบเกณฑการ
พนสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป เมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นปมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปวช.และปวส. โดยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนในแตละแผนกวิชาที่มีคุณภาพตลอดจนเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
ในแตละรายวิชา โดยมอบหมายใหครูผูสอนเปนผูประเมินผลการเรียนสงงานวัดผลและประเมินผลเพื่อ
ประกาศผลการเรียนตอไปเพือ่ ใหผูเรียนไดผลการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ผลการดําเนินการ (Attempt) วิทยาลัยฯมีการดําเนินงาน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่
ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมใหผูเรี ยนไดฝกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการและแหลงเรียนรู และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขา
ปการศึกษา 2553
งาน
จํานวนผูลงทะเบียน
ผูผานเกณฑ
ปวช.1 อุตสาหกรรม ชางยนต หอง 1
30
26

ปวช.2

ชางยนต หอง 2
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
รวม
อุตสาหกรรม ชางยนต (หอง1 )
ชางยนต (หอง2 )
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางยนต (ทวิ)
ชางไฟฟา (ทวิ)
พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
รวม

33
21
25
13
7
132
32
27
34
27
16
9
16
8
169

25
18
25
13
7
114
27
17
17
17
16
8
12
8
122

รอยละ
86.67
75.76
85.71
100.00
100.00
114.29
86.36
84.38
62.96
50.00
62.96
100.00
88.89
75.00
100.00
72.19

ปวช.3

ปวช.
ตกคาง

ปวช.
ตกคาง

อุตสาหกรรม ชางยนต (หอง1 )
ชางยนต (หอง2 )
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางยนต (ทวิ)
พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรม
ชางยนต
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางยนต (ทวิ)
ชางไฟฟา (ทวิ)
พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวม

17
21
22
32
20
15
127
23
19
16
13
9
13
93
521

14
15
12
30
16
12
99
12
1
3
5
0
1
22
357

82.35
71.43
54.55
93.75
80.00
80.00
77.95
52.17
5.26
17.75
38.46
0.00
7.69
23.66
68.52

จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
เฉลี่ยรวม รอยละ 68.52 มีผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีนโยบายใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ ใน
การจัดการเรียนการสอน แบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้น สูง เมื่อเทียบกับผูยื่นคํา รองขอเทีย บโอนความรูและ
ประสบการณวิชาชีพในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัย ฯ มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชนจัดแผนการ
เรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน จัดกิ จกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความ
เหมาะสมของศักยภาพผูเรียน เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินการ (Attempt)

แผนก

ยอดนักเรียนนักศึกษา
ชาย

ปวส.ปที่ 1(53)
ชางยนต (เทียบโอน)
ชางไฟฟา (เทียบโอน)
ชางอิเล็ก (เทียบโอน)
เทคนิคพื้นฐาน (เทียบ)
การบัญชี (เทียบโอน)
คอมพิวเตอร(เทียบ)
รวม

หญิง รวม

5
6

ผูที่ไดรับการเทียบ
โอน

รอยละของผูที่ไดรับการเทียบโอน

ผลการเรียนรู

2

2
1
2
3

5
6
2
2
2
5

0
2
2
0
2
2

33.33
100.00
100.00
40.00

14

8

22

8

36.36

1

ปวส.ปที่ 2(52)
ชางยนต

4

4

4

100

ชางไฟฟา

7

7

0

-

รวม

11

11

4

36.36

รวมทั้งสิ้น
4
36.36
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 2 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางเปนระบบ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาไดจัดหาขอมูลผูที่ผานการเรียนวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่สามารถนําความรูที่
ไดมาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทําโครงการคณิตศาสตร โครงการวิชาชีพ,งานวิจัย
,นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผูเรียนที่ไดมีการจัดทําโครงการคณิตศาสตรโครงการวิชาชีพ,
งานวิจัย,นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ไดนาํ ความรูเ กี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มา
ประยุกตใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัย ฯ ไดมอบหมายใหแตละแผนกวิชา ดําเนินงาน โดยผูสอนมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
งานวิจัยโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทํา นอกจากนี้ไดสงเสริมการประกวดโครงงานทางวิชาการเพื่อ
แขงแขงการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และ โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาการ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางองคความรู รวมทั้งนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียน

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
จํานวนผูเรียน คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางเปน
ระดับชั้น
ระบบ
ทั้งหมด
จํานวน (คน)
รอยละ
ปวช.
203
162
79.80
ปวส
4
4
100
รวม
207
166
80.19
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมอบหมายครูผูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ เปนผูรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเพื่อใหสามารถใชภาษาในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได สนับสนุนให
ครูผูสอนไดพัฒนาตนเอง โดยสงครูผูสอนเขารับการอบรมวิธีการสอนและการสรางสื่อการเรียนภาษา
การดําเนินการ (Attempt)
ครูผูสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยบูรณาการกับวิชาชีพ มีการฝกทักษะในการสื่อสาร การฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนา เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงจนผูเรียนเกิด
ทักษะ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เชน กิจกรรมวันภาษาไทย วันคริสตมาส การสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ (Presentation) และการพูดในที่ชุมชนภาษาไทย เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน
จํานวนผูเรียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ที่เกรด
ระดับชั้น
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ทั้งหมด
จํานวน (คน)
รอยละ
ภาษาไทย
ปวช.
292
203
69.52
ปวส.
รวม
292
203
69.52
ภาษาตางประเทศ
ปวช.
521
381
73.13
ปวส.
รวม
521
381
73.13

เฉลี่ย

813

584

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับ  ดี  พอใช

71.83
 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนสถานศึกษามีการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยโครงการสงเสริมใหผูเรียนสงงาน ผานระบบ e-mail โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน
แหลงสารสนเทศของสถานศึกษา กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา
สื่อการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเองไดแกหองสมุด หองอินเตอรเน็ต
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯไดกาํ หนดใหครูผูสอนทุกรายวิชา จัดทําแผนการเรียนรูมุงสมรรถนะและบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบตางๆ ที่ทําใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะ เชน การเรียนการสอนที่ใหสงงานทางอีเมล การคนควาหาขอมูล เพื่อนํามาจัดทําโครงงาน/
โครงการ การวิจัย ตลอดจนการการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยครูผูสอนไดใหคําแนะนํา และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชชิด
ระดับ

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

ปวช.
รวม

521
521

จํานวนผูเรียนที่มีทักษะการใช
เทคโนโลยีในการศึกษาคนควาฯ
503
503

คิดเปนรอยละ
96.5
96.5
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) (ตอ)
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมตางๆ ใหตระหนักถึงความมี
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนอยางยิ่งของ
นักเรียนนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
งานดานการเรียนการสอน ไดมอบหมายใหรายวิชาตาง ๆ จัดทําแผนการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูตามสาระที่เรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อมุงหวังใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ดี
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ดานฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
กิจกรรมเพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ดีในวิชาชีพ มีบุ คลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวน
จํานวน
นักเรียนรอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้น
นักเรียนนักศึกษา
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
ป
นักศึกษา
ที่มีผานเกณฑ
เหมาะสมและ
ทั้งหมด
คุณธรรม
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
จริยธรรม
ปวช.1
132
120
91.00
ปวช.2
169
153
90.53
ปวช.3
127
114
89.76
ตกคาง
93
12
13.00
รวม
521
399
76.58
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 6 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย มีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบ การกําหนดบทบาทและปฏิบัติงานตาม
บทบาทของครูที่ปรึกษา เพื่อชวยเหลือ แนะแนวทาง เปนที่ปรึกษาแกผูเรียนเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการโดยการเนนใหครูที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยง และครูผูสอน ในเรื่องการเอาใจ
ใสควบคุมดูแลผูเรียน เพื่อลดปริมาณผูเรียนออกกลางคัน ทั้งนี้วิทยาลัยฯใหมีกิจกรรม Home room ทุก
สัปดาห เพื่อใหครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาดานการเรียนแกผูเรียน รวมทั้งสถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผลใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น เชน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เปนตน ในสวนของครูผูสอน วิทยาลัยฯสงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิควิธี
สอน สื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน และการทําวิจัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูเรียน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
การศึกษา
แผนก
แรกเขา (คน) ระดับชั้น ปวช.3 (คน)
ระดับชั้น ปวช.3 (คน)
ปวช.ปที่ 3 (รหัส 51)
ชางยนต
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางยนต (ทวิ)

85
38
47
37

27
12
27
10

31.76
31.58
57.45
27.03

คอมพิวเตอรธุรกิจ

28

11

39.29

รวม

235

87

37.02

ปวช.ตกคาง
ชางยนต
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางยนต (ทวิ)
ชางไฟฟา (ทวิ)
คอมพิวเตอรธุรกิจ

59
63
31
40
11
16

3
4
3
7
0
2

5.08
6.35
9.68
17.50
12.50

บัญชี

2

0

-
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รวม

222

19

8.56

รวม ปวช.ทั้งหมด

457

106

23.19

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 7 อยูในระดับ  ดี  พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย มีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบ การกําหนดบทบาทและปฏิบัติงานตาม
บทบาทของครูที่ปรึกษา เพื่อชวยเหลือ แนะแนวทาง เปนที่ปรึกษาแกผูเรียนเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการโดยการเนนใหครูที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยง และครูผูสอน ในเรื่องการเอาใจ
ใสควบคุมดูแลผูเรียน เพื่อลดปริมาณผูเรียนออกกลางคัน ทั้งนี้วิทยาลัยฯใหมีกิจกรรม Home room ทุก
สัปดาห เพื่อใหครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาดานการเรียนแกผูเรียน รวมทั้งสถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผลใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น เชน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เปนตน ใสวนของครูผูสอน วิทยาลัยฯสงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิควิธีสอน
สื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน และการทําวิจัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูเรียน
การศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
แผนก
ระดับชั้น ปวส.
แรกเขา (คน)
(คน)
ระดับชั้น ปวส. (คน)
ปวส.ปที่ 2(52)
ชางยนต (เทียบโอน)
ชางไฟฟา (เทียบโอน)

4
7

0
4

57.14

รวม

11

4

36.36

โอน)

8

3

37.50

รวม

8

3

37.50

ปวส.ปที่ 2(51)
ไฟฟากําลัง (เทียบ

รวม ปวส.ทั้งหมด
19
7
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 8 อยูในระดับ  ดี  พอใช

36.84
 ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยแจงผูสําเร็จการศึกษาเรื่องหมายกําหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงปลายภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา จัดเตรียมขอสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยแตละแผนก
วิชาเปนผูดําเนินการ แลวสรุปผลการประเมินในแตละสาขาวิชา ในรูปรอยละ
ผลการดําเนินการ
งานวัดผลฯ สํารวจจากเอกสารผลการสอบขอสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ แลวรวบรวมผลจากการเขา
รับการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ของทุกแผนกวิชา
ผลการดําเนินการ
รอยละของผูสําเร็จ
รอยละของผู
ผูสําเร็จ ผูเขารับการ ผูผานการ
การศึกษาตามหลักสูตร
สาขา
ผานการ
การศึกษา ประเมิน
ประเมิน
ที่ผา นการประเมิน
ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ยานยนต
47
55
55
100
100
ไฟฟากําลัง
16
13
13
100
100
อิเล็กทรอนิกส
30
30
30
100
100
คอมพิวเตอรธุรกิจ
13
15
15
100
100
บัญชี
รวม
106
174
174
100
100
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 9 อยูในระดับ  ดี
 พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผา นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยแจงผูสําเร็จการศึกษาเรื่องหมายกําหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงปลายภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา จัดเตรียมขอสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยแตละแผนก
วิชาเปนผูดําเนินการ แลวสรุปผลการประเมินในแตละสาขาวิชา ในรูปรอยละ
ผลการดําเนินการ
รอยละของผูสําเร็จ
รอยละของผู
ผูสําเร็จ ผูเขารับการ ผูผานการ
การศึกษาตามหลักสูตร
สาขา
ผานการ
การศึกษา ประเมิน
ประเมิน
ที่ผานการประเมิน
ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ไฟฟากําลัง(เทียบ
4
3
3
75
75
โอน)ป 2552
ไฟฟากําลัง(เทียบ
โอน)ป 2552

รวม

3

3

3

100

100

7

6

6

85.71

85.71
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ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 10 อยูในระดับ  ดี
 พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก (Awareness)
เมื่อผูเรียนศึกษาจนจบหลักสูตรแลว ผูเรียนสว นใหญมีความตองการการศึ กษาตอ และบางสว น
ตองการประกอบอาชีพเพื่อใหทราบขอมูลที่ถูกตองของผูเรียนหลังจบหลักสูตร วิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองสํารวจ
และติดตามผลดังกลาว
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดใหมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ โครงการปจฉิมนิเทศ โครงการ"ศูนยกําลังคน
อาชีว ศึกษา" โครงการติดตามภาวะผูมีงานทํา และติดตามสํา รวจผูสํา เร็จการศึกษาที่ไ ดงานทํา ในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1ป และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

สาขา

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวน

ผูสําเร็จ

ผูสําเร็จการ

ผูสําเร็จ

จํานวน

ผูสําเร็จ

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ศึกษาที่

การศึกษา

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ที่ไดงานทํา/

การศึกษา

แลวได

ประกอบ

ที่ศึกษาตอ

การศึกษา

ที่ติดตอ

งานทํา

อาชีพ

ภายใน

ที่วางงาน

ไมได

ประกอบอาชีพ
อิสระและ
ศึกษา

อิสระ

1ป

ภายใน 1 ป

ปวช.
ยานยนต

17

3

2

9

0

3

82.35

ยานยนต ทวิภาคี

9

7

0

1

0

1

88.89

ไฟฟากําลัง

14

8

1

3

0

2

85.71

ไฟฟากําลัง ทวิภาคี

2

0

0

0

0

2

0

อิเล็กทรอนิกส

27

8

0

2

0

17

37.04

คอมพิวเตอรธุรกิจ

20

14

3

0

0

3

85

บัญชี

0

0

0

0

0

0

0

เทคนิคยานยนต

0

0

0

0

0

0

0

ไฟฟากําลัง

0

0

0

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

89

40

6

15

0

28

63.17

ปวส.

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 11 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จ
การศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอผูเรียนเปฯอยางยิ่ง โดยเนนดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งศึกษาตอ และการทํางาน ดังนั้นเพื่อเปนการวัดผลประเมิน
ผูเรียน จึงจําเปนตองติดตามสํารวจ ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปบูร นาการการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการตอไป
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยฯ มรการดําเนินการติดตาม สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอพฤติกรรมของ
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทั้งดานความรูความสามารถ
ดานวิชาการ ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการออกนิเทศ
ติดตามยังสถานประกอบการตาง ๆ และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผูสําเร็จการศึกษา
สาขา

ความรูความสามารถ ความรูพื้นฐาน
ดานวิชาการ
ที่จําเปนตองาน

คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปวช
ยานยนต

4.17

4.04

4.00

ไฟฟากําลัง

3.50

4.88

4.70

อิเล็กทรอนิกส

4.33

3.54

3.77

คอมพิวเตอรธุรกิจ

4.25

4.38

3.5

-

-

-

เทคนิคยานยนต

-

-

-

ไฟฟากําลัง

-

-

-

4.06

4.21

3.99

บัญชี
ปวส

คาเฉลี่ยแตละดาน
คาเฉลี่ยโดยรวม

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 12 อยูในระดับ  ดี

4.09
 พอใช

 ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่
1. รอยละรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
2.รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ

ผลการประเมิน
เกณฑ
การ
สัมฤทธิ์ผล
ปรับ
ดี พอใช
ประเมิน
ปรุง

มากกวา รอยละ68.52
รอยละ
74

มากกวา รอยละ36.36
รอยละ
74

มากกวา
รอยละ
รอยละ
80.19
74


หลักฐาน
ตัวบงชี้ที่
1
ตัวบงชี้ที่
2
ตัวบงชี้ที่
3

4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษา
สื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

มากกวา
รอยละ
74

รอยละ
71.83

ตัวบงชี้ที่
4

5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มากกวา
รอยละ
74

รอยละ
96.5



ตัวบงชี้ที่
5

มากกวา
รอยละ
74
มากกวา
รอยละ
74
มากกวา
รอยละ
74

รอยละ
76.58



ตัวบงชี้ที่
6

รอยละ
23.19



ตัวบงชี้ที่
7

รอยละ
36.84



ตัวบงชี้ที่
8
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553

ตอ

เกณฑ
สัมฤทธิ์ผล
ผลการประเมิน
หลักฐาน
การ
ตัวบงชี้ที่
ปรับ
ดี พอใช
ประเมิน
ปรุง

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มากกวา
รอยละ
ตัวบงชี้ที่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา นการประเมิน
รอยละ
100
9
มาตรฐานฯ
74

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มากกวา
รอยละ
ตัวบงชี้ที่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการ
รอยละ
85.71
10
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
74

11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา มากกวา
รอยละ
ตัวบงชี้ที่
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
รอยละ
63.17
11
ศึกษาตอภายใน 1 ป
59

12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
4.004.09
ตัวบงชี้ที่
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
5.00
12
ของผูสําเร็จการศึกษา
รวม รวม 28 /12= 2.33 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ตองปรับปรุง

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางาน รับผิดชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมกับงานหลักสูตร กํากับดูแลการจัดการ
แผนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปดสอน พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ปรับรายวิชาประกอบการฝกงานใหสอดคลองกับลักษณะงานและความตองการของสถาน
ประกอบการ มีการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา รวมทั้งการเปด
การสอนระบบทวิภาคีสนองความตองการชุมชนทองถิ่น
ผลการดําเนินการ (Attempt)

36

ฝายวิชาการรวมกับสาขางานตาง ๆ จัดหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ มีการจัดประชุมรวมกันเพื่อปรับ
บทบาทของการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น
สนองความตองการชุมชนทองถิ่น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก
สรุปคุณภาพ
จํานวน
สอดคลองกับ
รายงาน
ขอมูลความ
รายงาน
รายวิชา
ความตองการ
การนําผล
สาขา;วิชา
ตองการของ
การ
ครบทั้ง ไมครบ
ที่เปด
ของ
การ
สถาน
ประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
สอน
ตลาดแรงงาน
ประเมิน
ประกอบการ
หลักสูตร
และชุมชน
ไปใช
ยานยนต
91
มี
มี
มี
มี
91
ไฟฟากําลัง
72
มี
มี
มี
มี
72
อิเล็กทรอนิกส
71
มี
มี
มี
มี
71
คอมพิวเตอรธุรกิจ
59
มี
มี
มี
มี
59
บัญชี
39
มี
มี
มี
มี
39
เทคนิคยานยนต
5
มี
มี
มี
มี
5
(ปวส.)
ไฟฟากําลัง(ปวส.)
6
มี
มี
มี
มี
6
ดังนั้นรอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 ของสาขาวิชาทั้งหมด
ซึ่งผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 13 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม มีการ
พัฒนาครู และบุคลากรใหความรูในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง กําหนดการการวัดประเมินผลอยาง
หลากหลาย และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
โดยเนนผูเรียนเปน รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลการสอน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
สาขางานมอบหมายครูผูส อนใหมีการจัดทํา แผนการเรีย นรู โดยบูร ณาการความรูและ คุณธรรม
จริย ธรรม โดยเฉพาะการบู ร ณาการปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งในทุกรายวิช านํา ความรูที่ไ ดจ ากการ
ฝกอบรม มาใชในการจัดเรียนการสอน ใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล
การสอน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน

37

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
รายวิชา
ที่มีคุณภาพ

รายการปฏิบัติ
สาขาวิชา

ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
บัญชี
เทคนิคยาน
ยนต(ปวส.)
ไฟฟากําลัง
(ปวส.)

จํานวน
ตรวจ
รายงาน
นิเทศการ นําผลมา
รายวิชาที่ แผนการ ผลการ
ครบ ไม
สอน
พัฒนาการ
เปดสอน เรียนรูจาก จัดการ
ทั้ง ครบ 4
ประเมินผล จัดการ
ฝาย
เรียนการ
4 ขอ ขอ
การสอน
เรียนรู
วิชาการ
สอน
91
/
/
/
/
12
79
72
/
/
/
/
7
65
71
/
/
/
/
6
65
59
/
/
/
/
4
55
39
5

/
/

/
/

/
/

/
/

4
0

35
5

6

/

/

/

/

0

6

รอยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนแบบบูรณาการคิดเปนรอยละ 100
การประเมินตัวบงชี้ที่ 14 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีความตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธี
สอน การใชสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล เปนตน

ผลการดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯไดจัดใหมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน สนับสนุน
ใหผูสอนมีความรูโดยการจัดการอบรมในเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล เทคนิค
การสรางและใชสื่อการสอน เทคนิคการถายทอดความรู โครงการสนับสนุนใหผูสอนไปอบรม/พัฒนาดาน
ความรูในวิชาชีพที่สอน เปนตน มีการการประเมินระดับความพึงพอใจ ของผูเรียนตอคุณภาพการสอน และ
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นําผลการประเมินแจงครูผูสอน เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป และไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนครูผูสอน
คาเฉลี่ย
ระดับความ
ที่
สาขางาน
(คน)
(X )
พึงพอใจ
1
ยานยนต
4
3.57
พอใช
2
ไฟฟา
3
4.14
มากที่สุด
3
อิเล็กทรอนิกส
2
3.81
พอใช
4
เทคนิคพื้นฐาน
2
3.70
พอใช
5
คอมพิวเตอรฯ
2
3.70
พอใช
6
บัญชี
3
3.62
พอใช
7
สามัญสัมพันธ
5
3.88
พอใช
รวม
21
3.77
พอใช
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน เฉลี่ย 3.77 ซึ่งอยูในระดับพอใช
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 15 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ท1ี่ 6 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
.....................................บาท

สาขา

วัสดุฝึก

รวม
เกณฑ์ การตัดสิน
ดี

พอใช้
–

ปรับปรุ ง
ด

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชาไดใชงบประมาณที่วิทยาลัยฯ จัดสรรใหสําหรับการเรียนการสอนในปงบประมาณ คิดเปน
รอยละ 14.32 % ตองบดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 16 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
รายวิชา

หอง

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ

223
223
223
233

จํานวนผูเรียน
จํานวนเครื่อง
ในแตละครั้งของการ
คอมพิวเตอร
เรียนในรายวิชาที่ใช
ตอหอง
เครื่องคอมพิวเตอร
40
30
40
30
40
30
40
เฉลี่ย

20

จํานวนผูเรียน
ตอเครื่อง
คอมพิวเตอร
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 17 จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร คือ 1:1 อยูในระดับ  ดี
 พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝก ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิ ช า มี แ ผนพั ฒ นาการจั ด อาคารเรี ย น อาคารประกอบต า ง ๆ ห อ งน้ํ า ห อ งสมุ ด
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน สภาพแวดลอมหองเรียนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนที่ดี
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาไดจัดใหมีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา
โรงฝกงาน และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดภูมิทัศนโดยรอบแผนกวิชา
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน
แผนกวิชา
ยานยนต
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี

มีการวาง
แผนการใช
หอ







ประเมินผล
ตารางการใช
การใชหอง






เฉลี่ย








นําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุง







ดี

ผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 18 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดศูนยวิทยบริการ หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง หองอินเทอรเนต และศูนยการเรียนรูแผนกวิชา ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการใหบริการวิชาการ โดยจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม
ผลการดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานที่ดาํ เนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มีโครงการจัดหาครุภัณฑ
และอุปกรณที่จําเปนใหกับหองสมุด ศูนยการเรียนรู แผนกวิชา การจัดหาเอกสาร ตําราตางๆ ใหแกหองสมุด
มีการพัฒนาการใหบริการของหองสมุด ศูนยการเรียนรู เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลการปฏิบัติ
ขอมูลแสดงการปฏิบัติในการจัดศูนยวิทยบริการ
มี
ไมมี หมายเหตุ
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสอื่ ที่

หลากหลายและขอมูลการใชงาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน

3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 19 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
รายการประเมิน
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขา
งาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขา
งาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขา
งาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความ
เหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไมไดปฏิบัติ



หมายเหตุ
ขอมูลจาก
ทุกแผนกวิชา





ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 20 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกได มี ก ารจั ด ระบบความปลอดภั ย ของสภาพแวดล อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก โดย
มอบหมายใหบุคลากรทุกคนรวมกันตรวจสอบ ดูแลรักษา สนับสนุนในการจัดทําโครงการจัดสิ่งสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู มี ก ารจั ด ระบบแสงสว า ง การถ า ยเทอากาศ การจั ด พื้ น ที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ ใหพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ไดจัดระบบความปลอดภัย ของการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการเรียนการสอน มี
การจัดทําปายแสดงคําเตือนเรื่องความปลอดภัย มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยในแตละอาคาร จัดใหมีอุปกรณปฐม
พยาบาลเบื้องตนในหองปฏิบัติการ มีการจัดเก็บอุปกรณอยางเปนระบบ มีการบันทึกการใชและบํารุงรักษา
อุปกรณ เครื่องมือ มีขั้นตอนการใชอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปน เพื่อสะดวกในการใชงาน และใชอุปกรณได
อยางถูกตอง มีหลักการ และเอื้อประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
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………………………………








มีขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนฯ








มีอุปกรณปองกั้นอุบัติเหตุฯ

มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ








,มีบันทึกการตรวจสภาพ และบํารุงรักษาฯ

มีปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ ฯ

ยานยนต
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี

มีระบบสัญญาณเตือนภัย มีอุปกรณ
ปองกัน

แผนกวิชา/สาขางาน/
สาขาวิชา

มีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 21 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชา มีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาตามหนาที่ ที่
รับผิดชอบ และงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานดานการเรียน การสอน งานประจําที่รับผิดชอบตามระเบียบ
บริหารสถานศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เชน การประชุมสัมมนา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และ
การศึกษาตอ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ครูและบุคลากรของแผนกวิช า ไดรับ การพัฒ นาทั้งดานวิชาชีพครู การเรีย นการสอน และงานที่
รับผิดชอบ มีการจัดฝกอบรมภายในวิทยาลัยฯ การฝกอบรมนอกวิทยาลัยฯ ตามความถนัด และตามงานที่
รับผิดชอบ บุคลากรมีการพัฒนาทางดานภาษาโดยการอบรมทางออนไลน
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แผนกวิชา/สาขางาน/
สาขาวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส
ไฟฟากําลัง
พณิชยการ
บัญชี
สามัญศึกษา
ชางยนต

ครู/บุคลากรภายในแผนกวิชา
จํานวน
ทั้งหมด
2
2
3
2
3
5
4

ไดรับการพัฒนา
ในวิชาชีพที่
สอน
2
2
3
2
3
5
4

ไดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ
2
2
3
2
3
5
4

หมายเหตุ/
หลักฐาน

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 22 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
ในการจัดการศึกษา แผนกวิชาไดระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัด
ผูสอนที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ ใหตรงตามรายวิชาที่เปดสอน ขอรับการสนับสนุน และชวยเหลือดาน
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ จากแหลงตาง ๆ เชน ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการ
สงนักศึกษา การขอศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูแกผูเรียน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาไดรับความรวมมือในการะดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีสถานประกอบการใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานตลอดจนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพสวนใหญมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษา ไดแก การเชิญวิทยากรมาใหความรู เชน การ
เชิญนักธุรกิจมาใหความรูในโครงการผูประกอบการใหม รวมทั้งแผนกวิชาจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนศิษยเก สถานประกอบการที่ทําความรวมมือในการฝกงานศึกษาดูงาน ในชวงการเรียนและชวงสัปดาห
แรกของภาคเรียนที่ 1 แกนักศึกษาใหม เปนตน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเภทการระดมทรัพยากร
การระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา
การระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา
รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 23 อยูในระดับ  ดี

จํานวน
12
62
74
 พอใช

หมายเหตุ

 ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิ ช า ได แ ต ง ตั้ ง บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงานในการดํ า เนิ น การประสานความร ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการวางแผนงานและปฏิบัติการจัดการเรีย นการสอนรว มกัน การ
วางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงานในระบบปกติ ตาม
หลักสูตร โดยวิทยาลัยฯ มีการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ที่มีความพรอมและทันสมัยของวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ มีครูฝกที่มีทักษะความชํานาญ มีความสามารถในการถายทอดความรู มีแผนการ
ฝกปฏิบัติงานใหกับผูเรียน
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
แผนกวิชา ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้ง ภาครัฐ และเอกชนเปนอยางดี และสามารถ
จัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการไดครบตามกลุมอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทําใหนักศึกษาไดรับ
ความรู และประสบการณ ในสาขางานอาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาตอโดยคณะกรรมการจัดการ
ฝกงาน/เรียนในสถานประกอบการจัดทําแผนดําเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
มีการดําเนินการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 62 แหง
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 24 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชา ใหการสนับสนุน สงเสริม ใหครูในแผนกจัดหาผูเชี่ยวชาญ เขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนโดยการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําที่มีความรูเฉพาะดาน จาก
หนวยงานตาง ๆ มาใหความรูแ กผูเรียน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนในแผนกวิชา ไดรับการพัฒนาจากวิทยากร ภายนอกดานกลุม อาชีพ มี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น มาถายทอดความรู และประสบการณ ในทุกสาขาวิชา
มากกวา 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชา/สาขางาน/สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา

จํานวนคน-ชั่วโมงของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน

หมายเหตุ/หลักฐาน

มากกวา 2 คน-ชั่วโมง
โครงการงาน
ตอภาคเรียน
กิจกรรม
สาขาวิชาที่มีผูเชี่ยวชาญฯ ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนขึ้นไปคิดเปน รอยละ 100
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ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 25 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานพรอมทั้งจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเ รีย นเปน สํา คัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒ นาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพสามารถจัดระบบ
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา จัดสถานประกอบการและแหลงการเรียนรูอื่นๆมี
ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูสามารถพัฒนาบุคลากร
ทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่องและระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมการจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีการจัดสรรหนาที่การทํา งานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จะเก็บและรวบรวมขอมูลของจํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปด
สอน จํานวนผูเรียน และจํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน อัตราสวน,
จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน, รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา/สาขางาน ตามเกณฑผูสอน 1 คนตอนักเรียนไมเกิน 35 คน
แบบบันทึกจํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
สาขา
ผูสอนประจํา จํานวนผูเรียน อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียน
ยานยนต
4
235
1:59
ไฟฟากําลัง
3
114
1:38
อิเล็กทรอนิกส
2
100
1:50
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2
57
1:29
บัญชี
3
15
1:5
,
สาขาวิชา/สาขางานที่มี ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
ตามเกณฑผูสอน 1 คนตอนักเรียนไมเกิน 35 คน มี 3 สาขางาน จากทั้งหมด 5 สาขางาน คิดเปนรอยละ60
ดังนั้น ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 26 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีความรว มมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานพรอมทั้งจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรีย นเปน สํา คัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒ นาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพสามารถจัดระบบ
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิ ชา จัดสถานประกอบการและแหลงการเรียนรูอื่นๆมี
ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูสามารถพัฒนาบุคลากร
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ทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่องและระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมการจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีแบะการจัดการสารภี มีการจัดสรรหนาที่การทํางานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จะเก็บและรวบรวมขอมูลของจํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปด
สอน จํานวนผูเรียน และจํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน อัตราสวน,
จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน, รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา/สาขางาน ตามเกณฑผูสอน 1 คนตอนักเรียนไมเกิน 25 คน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวน (คน)
ผูเรียน
ผูเรียน ผูสอน
ผูสอน :ผูเรียน
ทุกระดับชั้น
521
23
1 : 22.65
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 27 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

ผานเกณฑ
ดี : ผูสอน 1 คน ตอ
ผูเรียนนอยกวา 25 คน
 ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการ
ประเมิน

13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

สัมฤทธิ์ผล

มากกวา
รอยละ 79
14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
มากกวา
การ
รอยละ 75
15. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
ระดับ
สอนของผูสอน
4-5

รอยละ
100
รอยละ
100
3.77

16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด
19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยุบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ
และอุปกรณ
21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

มากกวา
รอยละ 15

14.32

1:1

1:1

ผลการประเมิน
พอ ปรับ
ดี
ใช ปรุง






หลัก
ฐาน
ตัวบงชี้ที่
13
ตัวบงชี้ที่
14
ตัวบงชี้ที่
15
ตัวบงชี้ที่
16
ตัวบงชี้ที่
17
ตัวบงชี้ที่
18

ปฏิบัติตาม ปฏิบัติ 4 ขอ
เกณฑ 4 ขอ



ปฏิบัติตาม
เกณฑ 4 ขอ

ปฏิบัติ
4 ขอ



ตัวบงชี้ที่
19

ปฏิบัติตาม
เกณฑ5 ขอ
มากกวา
รอยละ 70

ปฏิบัติ
5 ขอ
รอยละ 100



ตัวบงชี้ที่
20
ตัวบงชี้ที่
21

มากกวา
รอยละ 89

รอยละ 100





ตัวบงชี้ที่
22
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ (ตอ)

ผลการประเมิน
หลัก
ตัวบงชี้ที่
พอใ ปรับ ฐาน
ดี
ช ปรุง
23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
มากกวา 74 ครั้ง 
ตัวบงชี้
จากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 5 ครั้ง
ที่
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
23
24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา มากกวา 62 แหง 
ตัวบงชี้
รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ 20 แหง
ที่
ระบบปกติ
24
25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ มากกวา รอยละ 
ตัวบงชี้
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนา
รอยละ
100
ที่
ผูเรียน
89
25

26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน
รอยละ รอยละ
ตัวบงชี้
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
100
60
ที่
26

27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
1 : <25
1:
ตัวบงชี้
24.78
ที่
27
รวม 42/15 = 2.8 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
เกณฑการ สัมฤทธิ์
ประเมิน
ผล

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ กําหนดใหผูเรียนทุกคนตองมีครูที่ปรึกษา เพือ่ ใหการชี้แนะแนวทางการเรียน ดูแลความประพฤติ
ใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติตนระหวางศึกษา โดยไดกําหนดหนาที่สาํ หรับครูที่ปรึกษาอยางชัดเจน และกํากับดูแลใหครูที่
ปรึกษาปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด รวมทั้งมอบหมาย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล จัดคาบพบ
ครูที่ปรึกษา (Home room) ลงในตารางเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสพบครูที่ปรึกษา อยางนอยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง
การดําเนินการ (Attempt)
1. วิทยาลัยฯ จัดปฐมนิเทศในวันลงทะเบียนของผูเรียนเขาใหม โดยเชิญผูปกครองเขารวมประชุมพรอมผูเรียน
และผูปกครองพบครูที่ปรึกษาในชวงการลงทะเบียนของผูเรียน
2. ผูเรียนพบครูที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน เพื่อขอคําปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาที่
เหมาะสม รับทราบผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา ฟงคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขผลการเรียนที่เปน “0”
หรือ “มส.” และขอคําปรึกษาปญหาตาง ๆ
3. ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาทุกวันกอนเขาชั้นเรียน เวลา 08:00-08:30 น. ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยแนะแนว
การศึกษา แนะนําวิธีการเรียน ใหคําปรึกษาเมื่อผูเรียนเกิดปญหาการเรียนและปญหาอื่น ๆ รวมถึงการตักเตือนเมื่อ
ผูเรียนขาดเรียน
4.ครูที่ปรึกษาจัดทําแฟมบันทึกขอมูลของผูเรียน ไดแก ประวัติ เบอรโทรศัพทของผูปกครอง แผนผังที่อยูของ
ผูปกครอง ขอมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนและตารางเรียนในแตละภาคเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1 (ครั้ง)
ภาคเรียนที่ 2 (ครั้ง)
1. วันลงทะเบียนรายวิชา
1
1
2. ทุกวันกอนคาบแรกพบครูที่ปรึกษา
18 สัปดาห
18 สัปดาห
รวมแตละภาคเรียน
19
19
รวมตลอดปการศึกษา
38
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 28 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯไดตระหนักถึงนโยบายเรงรัดปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู สรางความ
ตระหนัก สํานึกในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย พัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยใชคุณธรรม
จริยธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู โดยมุงหวังใหนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา มีความรู และคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวติ โดยอาศัยความรวมมือ จากบุคลากรทุกฝาย อีกทั้งตอง
ประสานกับผูปกครองอยางใกลชิด
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ผลการดําเนินงาน (Attempt)
งานดานการเรียนการสอน ไดมอบหมายใหรายวิชาตาง ๆ จัดทํา แผนการสอนนอกจากใหผูเรีย นมีความรู
ความสามารถตามสาระที่เรียนแลวยังใหแตละวิชาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในแตละบทเรียน เพื่อมุงหวังให
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ดีในวิชาชีพ มีบุคลิคภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ดานฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายกิจกรรมเพื่อให
นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ดีในวิชาชีพ มีบุคลิคภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี อาทิ
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ
งานครูที่ปรึกษา ไดดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาคัดกรองนักศึกษาเปนกลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา
และกลุมปกติ ทั้งมีการใหการปรึกษานักศึกษาดวยความรักและเมตตา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียน
สาขาวิชา/สาขางาน
ไดรับการตรวจ
รอยละ
ทั้งหมด
สารเสพติด
ทุกสาขางาน
521
435
83.49
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 29 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมอบหมายใหครูที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษาและดูแลผูเรียน สังเกตการขาดเรียนของผูเรียนโดย
ติดตอสอบถามจากครูประจําวิชา รวมทั้งมอบหมายใหครูที่ปรึกษาดูแล ชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออนหรือมีปญหาสวนตัว
เปนกรณีพิเศษ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
1. จัดโครงการปฐมนิเทศผูเรียนใหม มีการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3. ครูที่ปรึกษาพบและใหคําปรึกษาผูเรียนที่แถวทุกเชา และในกิจกรรม Home room เปนประจําทุกวัน
4. ครูที่ปรึกษาตักเตือน ใหคําแนะนํา และดําเนินการติดตามผูเรียนที่ขาดเรียนบอย สอบถามปญหาของ
ผูเรียนที่ทําใหเกิดการขาดเรียน พรอมทั้งติดตอผูปกครองใหรวมแกปญหา เพื่อปองกันการขาดเรียนเกินเกณฑที่กําหนด
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รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน ปการศึกษา 2553
จํานวนผูเรียน
ลงทะเบียน
(คน)

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษา

ระดับชั้น ปวช.3

ระดับชั้น ปวช.3

ชางยนต

33

27

81.82

ชางไฟฟา

23

12

52.17

ชางอิเล็กทรอนิกส

31

27

87.10

ชางยนต (ทวิ)

19

10

52.63

คอมพิวเตอรธุรกิจ

15

11

73.33

รวม

121

87

71.90

ลําดับ
ที่

แผนก

1

ปวช.ปที่ 3 (รหัส 51)

ดังนั้นผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขารอยละ 71.90
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 30 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขา
งาน
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี โครงการธรรมะประจําสัปดาหโครงการคายอาสาพัฒนา โครงการ
สรางวินัยในการขับขี่ เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพPDCA
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ
กิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
กิจกรรมสงเสริมดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
รวม

จํานวนครั้ง
8
4
2
14

หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชาเขา
รวม

มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท ทุกสาขางาน คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 31 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการจัดกิจ กรรมเกี่ย วกั บ การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒ นธรรม ประเพณีและทํา นุบํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กิจกรรมรวมประเพณีในทองถิ่น กิจกรรมสงเสริม วัฒนธรรมตางๆ กิจกรรมรณรงคการแตงกายนิยม
ไทย เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

จํานวนครั้งกิจกรรม
2
7
9

หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชาเขารวม

มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภททุกสาขางาน คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 32 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่

เกณฑการ
ประเมิน

สัมฤทธิ์
ผล

28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา

มากกวา 25 38
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป

29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ
และตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

ผร. รอยละ รอยละ
90 ไดรับ 83.49
การตรวจ
นอยกวา รอยละ
รอยละ 31 37.83

30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา

ผลการประเมิน
หลัก
ปรับ
ฐาน
ดี พอใช
ปรุง

ตัวบงชี้
ที่
28

ตัวบงชี้
ที่
29

ตัวบงชี้
ที่
30

ตัวบงชี้
ที่
31

31 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม มากกวา รอยละ
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่ดี รอยละ 80 100
งามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ
32 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม มากกวา รอยละ 
ตัวบงชี้
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รอยละ 80 100
ที่
วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบาํ รุง
32
ศิลปวัฒนธรรม
รวม 13/5 = 2.6 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ โดยงานฝกอบรมและบริการวิชาชีพดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อทํา
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ สงเสริมใหนักเรีย น นักศึกษานําความรูไปฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประชาชน โดยดําเนินการ
ตามแผนและสรุปผลการในการอบรมแกทองถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาชีพสูสังคม และวางแผนดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
วิทยาลัยฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการตาง ๆ รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประสานงานกับเทศบาล อบต.และใหบริการแกชุมชนงานฝกอบรมและบริการวิ ชาชีพไดดําเนินการ ผาน
โครงการงานฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการ 108 อาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ สังคมในชุมชน (ตนกลาอาชีพ)ตามความตองการของประชาชน โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
การ เพื่อแกไปปญหาความยากจนอยางยั่งยืน โครงการศูนยซอมสราง(Fix It Center) โครงการวิชาชีพเสริม
มัธยม เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การดําเนินการ

กิจกรรม/งาน/โครงการ
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ

จํานวนกิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม

4

1423

12

351

ดังนั้น วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ มากกวา 4 โครงการ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 33 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ท3ี่ 4 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ ไดประชุมคณะทํางาน งาน
ความรวมมือและบริการชุมชน เพื่อมอบหมายภาระงานบริการชุมชน โดยเนนความสําคัญของการใหบริการ
วิชาชีพสูสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น
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การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯจัดสรรงบประมาณใหกรรมการดําเนินการ ตามที่กําหนดไวในโครงการของแตละประเภท
กิจกรรม โดยกําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริการวิชาชีพสูชุมชน ดําเนินการตามแผนแตละโครงการ และมี
การติดตามประเมินผล ทํารายงานสรุปทุกครั้งที่โครงการเสร็จสิ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลการดําเนินงาน สถานศึกษาไดใชงบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ กิจกรรม เปน
จํานวนเงิน 78,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.99 ตองบดําเนินการทั้งหมด 3,908,700 บาท(ไมรวมงบ
ลงทุน) ซึ่งผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 34 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปการศึกษา 2553
เกณฑ
ผลการประเมิน
สัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่
การ
ผล
ดี พอใช ปรับปรุง
ประเมิน

33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ มากกวา 16
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
4
กิจกรรม
กิจกรรม
34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
มากกวา รอยละ 
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ รอยละ 1.99
งบดําเนินการ
0.20
รวม 6/2 = 3.00 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปการศึกษา 2553
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง

หลัก
ฐาน
แฟม
33
แฟม
34
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีการสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณและการจัด
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิ จัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีมีการจัดสรรหนาที่การทํางานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จ ะเก็บ และรวบรวมขอมูล ของจํา นวนนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ และจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชา/สาขางาน/สาขาวิชา
จํานวนผลงาน (ชิ้น)
ภาคเรียนที่ 1
ยานยนต
5
ไฟฟา
5
อิเล็กทรอนิกส
5
เทคนิคพื้นฐาน
5
คอมพิวเตอรธุรกิจ
1
บัญชี
1

จํานวนผลงาน (ชิ้น)
ภาคเรียนที่ 2
10
3
8
3
3
2

สาขางานที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน มี 5 ใน 6 สาขางาน คิดปนรอยละ83.3
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีการสงเสริม สนับสนุ น จัดสรรงบประมาณและการจัด
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีมีการจัดสรรหนาที่การทํางานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จ ะเก็บ และรวบรวมขอมูล ของจํา นวนนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ และจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ จํานวนมากกวา 3 ชิ้น
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 36 อยูในระดับ  ดี พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีการสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณและการจัด
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีมีการจัดสรรหนาที่การทํางานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จ ะเก็บ และรวบรวมขอมูล ของจํา นวนนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ และจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
งบประมาณทั้งหมดที่สถานศึกษาไดรับ …3,908,700… บาท
งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
………-………… บาท
งบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวัย และโครงงาน
38,500…… บาท
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การดํ า เนิ น งาน สถานศึ ก ษา ได ใ ช ง บประมาณในการสร า ง พั ฒ นา และเผยแพร น วั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน 38,500บาท คิดเปนรอยละ 0.98 และผลการ
ประเมินตัวบงชี้ที่ 37 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดมีการสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณและการจัด
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการดําเนินงาน (Attempt)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีมีการจัดสรรหนาที่การทํางานใหบุคลากรภายในวิทยาลัย
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เพื่อที่จ ะเก็บ และรวบรวมขอมูล ของจํา นวนนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ และจํานวนนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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แบบบันทึกจํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน
ประเภทกิจกรรม จํานวนครั้งที่เผยแพร
ชองทางการเผยแพร
นวัตกรรม
21
วิทยาลัย, งานในระดับชุมชน, งานประกวดระดับ อศจ.,
งานระดับนานาชาติ และทางอินเตอรเน็ต
สิ่งประดิษฐ
6
วิทยาลัย, งานในระดับชุมชน, งานประกวดระดับ อศจ.,
และทางอินเตอรเน็ต
งานวิจัย
2
วิทยาลัย, งานในระดับชุมชน, งานระดับนานาชาติ และ
ทางอินเตอรเน็ต
โครงการ
20
วิทยาลัย, งานในระดับชุมชน
วิทยาลัยฯไดเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
มากกวา 4 ครั้ง ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 38 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ปการศึกษา 2553
เกณฑ
ผลการประเมิน
สัมฤทธิ์
ตัวบงชี้
การ
ผล
ดี พอใช ปรับปรุง
ประเมิน

35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ รอยละ รอยละ
โครงการวิชาชีพ
100
83.3
36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
3 ชิ้น
3ชิ้น 
โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ขึ้นไป
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
มากกวา รอยละ
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
รอยละ 0.98
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
1
38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล มากกวา มากกวา 
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
4 ครั้ง 4 ครั้ง
งานวิจัยและโครงงาน
รวม 10/4 = 2.5 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง

หลักฐาน
ตัวบงชี้ที่
35
ตัวบงชี้ที่
36
ตัวบงชี้ที่
37
ตัวบงชี้ที่
38
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย ฯมีการบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวมตามหลัก PDCA การจัดระบบบริหางบประมาณที่
มุงประสิทธิผล และมีระบบตรวจสอบได มีการวางแผน ใชกลยุทธในการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินการ
วิทยาลัย ฯไดพยายามบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยจัดทําแผนพัฒนา จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
ระบบสารสนเทศ การและการมีสวนรวมของบุคลากร ใชกลยุทธในการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลงานอยางสม่าํ เสมอ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
การดําเนินงานของวิทยาลัย ฯ ไดพิจารณาตามองคประกอบ ตอไปนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
2. การใชส ถานศึกษาเปน ศูน ยกลางในการกํา หนดจุดมุงหมาย เปา หมาย
ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
4. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง
และหลากหลาย
7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
8. การตรวจสอบและถ ว งดุ ล โดยต น สั ง กั ด กํ า หนดนโยบายและควบคุ ม มาตรฐานและมี
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ทั้ง 8 ขอ พบวา วิทยาลัย ฯและ
แผนกวิชา ไดดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 8 ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 39 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness)
1. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดมีใบประกอบวิชาชีพ
2. กําหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสําหรับครูและบุคลากร และมีการตรวจสอบติดตาม
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3. มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัย ฯ ดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร และดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง
2. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสมไมมี
ผูกระทําผิดวินัย
3. ครูและบุคลากรศึกษา พ.ร.บ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผานการประเมิน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
จํานวน
จรรยาบรรณของ
ถูกตอง เหมาะสม
บุคลากรที่
จํานวนบุคลากร
วิชาชีพ พ.ศ.2548
สาขาวิชา
ไดรับใบ
ทั้งหมด
ประกอบ
จํานวน
วิชาชีพครู
รอยละ
บุคลากร
ฝายบริหาร
ครู
รวม

5
23
28

5
23
28

5
22
27

5
22
27

5
22
96

ดังนั้น บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96 ของบุคลากรทั้งหมด
และมีผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 40 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนปจจุบันสามารถนําขอมูลมาใชไดสะดวก โดยได
ดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศภายในสถานศึกษาเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ดานการจัดการความรูไดมีการอบรมใหความรูในเรื่องดังกลาวและมีการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
บุคลากรมีความคิดเห็นดานการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ในโครงการตางๆที่
นําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขางาน มีการ
นําขอมูลสารสนเทศ มาใชและการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อการพัฒนา การเรียนการสอน
เปนตน
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
วิทยาลัยฯไดพิจารณาตามองคประกอบตอไปนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง
ซึ่งสถานศึกษา ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ตาม
องคประกอบที่กําหนดให จํานวน 5 ขอ
มีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 41 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่

เกณฑ
การ
ประเมิน

สัมฤทธิ์
ผล

ผลการประเมิน
ดี

พอใช ปรับปรุง


39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
8 ขอ
8 ขอ
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได
40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
มากกวา รอยละ 
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
รอยละ
96
วิชาชีพ
90
41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
และการจัดการความรูของสถานศึกษา
ตาม
ตาม
เกณฑ 5 เกณฑ 5
ขอ
ขอ
รวม 9/3 = 3 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)

หลักฐาน
ตัวบงชี้ที่
39
ตัวบงชี้ที่
40
ตัวบงชี้ที่
41

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบ
วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน คําสั่งบุคคลที
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกัน คุณภาพมาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานตามขอกําหนด
โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชนมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําคูมือประกัน
คุณภาพ สําเนามาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพแกแผนกวิชา จัดทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามองคประกอบตอไปนี้
1. จัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. มีหลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. มีขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเอง
มีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 42 อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสาธารณชนมี
การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯมีกาiมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มี
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปรวมทั้งขอเสนอแนะมาใชพัฒนาปรับปรุงการบริหารมีการปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ(PDCA)
มีรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามองคประกอบตอไปนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเปน
แหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รามทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น
มีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 43 อยูในระดับ  ดี  พอใช  ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 ปการศึกษา 2553
เกณฑ
ผลการประเมิน
สัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่
การ
หลักฐาน
ผล
ดี พอใช ปรับปรุง
ประเมิน
42 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกัน
ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 
ตัวบงชี้ที่
คุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร
ตาม
ขอ
42
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ
เกณฑ 4
ขอ
43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ 3 
ตัวบงชี้ที่
ภายใน
ตาม
ขอ
43
เกณฑ3
ขอ
รวม 6/2 = 3 ( 2.5 ขึ้นไป= ดี , 1.50-2.49 = พอใช, ต่ํากวา 1.50 = ปรับปรุง)
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง
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ตอนที่ 6
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่วิทยาลัยมีผลการ
ดํา เนิ น งานอยู ในระดั บ ที่ นา พอใจ และยั งมี บ างมาตรฐานและตัว บง ชี้ ที่วิ ทยาลั ย ยั งต อ งไดรั บ การพัฒ นา
ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
3, 5-6,
13,14,17,18,19
28,31- 33- 36,38 39,40,41 42,43
ดี
9,10,11,12 ,20,21,22,23,24,25,27 32
34
พอใช
1,4
15,1626
29-30
35,37
ปรับปรุง
2,7,8
คะแนน
2.33
2.8
2.6 3.00 2.5
3
3
เฉลี่ย
สรุปผลการ
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ประเมิน
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดีและพอใชเรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ
10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผา นการประเมินมาตรฐา
วิชาชีพ
11.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอ
ภายใน1 ป
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12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียนและสนทนาทั่ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด
19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยุบริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน
27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
26 อัตราสวนทางดานครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้
28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
31 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
32 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
29 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพและการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้
33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้
36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน
35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ
37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้
39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้
42 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากรการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ
43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ตองปรับปรุง เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้
2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนพัฒนาผูเรียน
4. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหกับผูเรียนโดยประสานความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
5. โครงการสงเสริมใหครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และความรูพื้นฐานในการทํางานแกผเู รียน ใน
ทุกรายวิชา
6. โครงการสงเสริมความรูดานภาษาไทยและตางประเทศ
แผนพัฒนาครูและบุคลากร
5. โครงการสงเสริมความรูดานการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะ
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. โครงการสงเสริมการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐและเพิ่มงบประมาณการวิจัย
แผนพัฒนาดานบริหารจัดการ
4. โครงการพัฒนาการดําเนินงานดานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา
5. โครงการปรับปรุงหองเรียนและระบบไอทีแผนกวิชา
6. โครงการเพิ่มครูผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
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แผนพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร
4. โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
5. โครงการปรับปรุงระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
6. โครงการปรับปรุงระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
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ภาคผนวก
ขอมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา

