คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )ปการศึกษา 2555 ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคนิคสารภีตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ
อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ไ ด ต ามมาตรฐาน ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบพระคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ที่มีสวนใหขอมูล ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานฉบับนี้ หวัง
เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
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บทสรุปของผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ในปการศึกษา 2538 กรมอาชีวศึกษา(ในขณะนั้น) ไดอนุมัติใหวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
เปดสาขาขึ้นที่อําเภอสารภี และไดรับอนุมัติ ใหใชที่ดินสาธารณะประโยชนฉบับที่ 131/2481 ที่ดินเลขที่
128 เนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยูที่ 139/7 หมูที่ 5 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลหนองผึ้ง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และไดรับการโอนพื้นที่โรงเรียนวัดปาแคโยง ตอจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองผึ้ง(เทศบาลตําบลหนองผึ้ง) เพิ่มอีก 2 ไร 2 งานรวมมีพื้นที่ 6 ไร 3 งาน 64 ตารางวา ไดรับ
งบประมาณในการจั ด สร า งอาคารเรี ย นปฏิ บั ติ ก าร 4 ชั้ น หลั ง แรกในป ง บประมาณ2538 จากกรม
อาชีวศึกษา จํานวนเงิน 13,950,000 บาท มีพื้นที่ใชสอย 3,000 ตรม. เริ่มกอสราง วันที่ 1 ธันวาคม
2538 แลวเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2540 และไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหลังที่ 2,3, ตามลําดับ
โดยเริ่ ม เป ด สอนรุ น แรกในวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2540 ในหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส การบัญชี และคอมพิวเตอรธุรกิจ
ตอมาในวัน ที่ 17 ธัน วาคม พ.ศ. 2551 สํา นักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ไดป ระกาศจัดตั้ ง
สถานศึกษาเปน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะการดําเนินงานเริ่มตน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ยังคงเบิกงบประมาณ
จากหนวยงานตนสังกัดเดิมคือ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
ไดรับเงินงบประมาณการดําเนินงานเปนครั้งแรกปงบประมาณ ป พ.ศ.2553 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภีไดเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเปน วิทยาลัยเทคนิคสารภี จนถึง
ปจจุบัน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
ปรัชญา

คุณธรรมเดน เนนบริการชุมชน ปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียง

วิสัยทัศน

ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชน สังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธะกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม เทคโนโลยี และสถานประกอบการ
พันธะกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู
พันธะกิจที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
พันธะกิจที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษา

อัตลักษณ

ผูเรียนมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ

เปนสถานศึกษาที่สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม ชุมชน
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3. ผลการดําเนินงานและผลการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน
1 ดานผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก
7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.11
5
4.83
5
5
5

ผลการประเมิน
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.5
4.63

ดี
ดีมาก
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ตอนที่1
สภาพทั่วไปของวิทยาลัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
ในปการศึกษา 2538 กรมอาชีวศึกษา(ในขณะนั้น) ไดอนุมัติใหวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม เปด
สาขาขึ้นที่อําเภอสารภี และไดรับอนุมัติ ใหใชที่ดินสาธารณะประโยชนฉบับที่ 131/2481 ที่ดินเลขที่ 128
เนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยูที่ 139/7 หมูที่ 5 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลหนองผึ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม และไดรับการโอนพื้นที่โรงเรียนวัดปาแคโยง ตอจากองคการบริหารสวนตําบล
หนองผึ้ง(เทศบาลตํา บลหนองผึ้ง ) เพิ่มอี ก 2 ไร 2 งานรวมมีพื้ น ที่ 6 ไร 3 งาน 64 ตารางวา ไดรั บ
งบประมาณในการจั ด สร า งอาคารเรี ย นปฏิ บั ติ ก าร 4 ชั้ น หลั ง แรกในป ง บประมาณ2538 จากกรม
อาชีวศึกษา จํานวนเงิน 13,950,000 บาท มีพื้นที่ใชสอย 3,000 ตรม. เริ่มกอสราง วันที่ 1 ธันวาคม
2538 แลวเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2540 และไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหลังที่ 2,3, ตามลําดับ
โดยเริ่ ม เป ด สอนรุ น แรกในวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2540 ในหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส การบัญชี และคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ตอมาในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศจัดตั้ง
สถานศึกษาเปน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะการดําเนินงานเริ่มตน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ยังคงเบิกงบประมาณ
จากหนวยงานตนสังกัดเดิมคือ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
ไดรับเงินงบประมาณการดําเนินงานเปนครั้งแรกปงบประมาณ ป พ.ศ.2553 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ
2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ไดเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเปน วิทยาลัยเทคนิคสารภี จนถึง
ปจจุบัน
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสารภี มีพื้นที่ 6 ไร 3 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยูที่ 139/7 หมูที่ 5 ตําบลหนองผึ้ง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีระยะหา งจากตัวอํา เภอเมืองเชียงใหม ประมาณ 6 กิโลเมตร การ
คมนาคม สามารถเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง รถเมลประจําทางสายเชียงใหม -ลําพูน และ
เดินทางโดยพาหนะสวนตัว
1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
1.3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอสารภีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดเชียงใหม ระยะหางจากตัวเมืองประมาณ
10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งอําเภอประมาณ 97.457 ตารางกิโลเมตร รวม 60,906.25 ไร
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมือง และอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

1.3.2 แผนที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

1.3.3 ประชากร
มีประชากร ทั้งสิ้น 75,454 คน สวนใหญเปนชาวไทยภาคเหนือ ไมมีชาวไทยภูเขา แบงเปน
ชาย 35,811 คน และหญิง 39,643 คน มีความหนาแนนของประชากร 770 คนตอตารางกิโลเมตร
ประชากรสวนใหญรอยละ 99.09 นับถือศาสนาพุทธ รองลงไปคือ ศาสนาคริสต รอยละ 0.57 และ
ศาสนาอิสลามรอยละ 0.34
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1.3.4 อาชีพ
ประชากรในอําเภอสารภีมีรายไดเฉลี่ย 38,480 บาทตอคนตอป สวนใหญประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม คือ ทํานาและทําสวนลําไย นอกจากนั้นเปนการปลูกพืชหมุนเวียน เชน กระเทียม ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง กะกล่ําดอก และบร็อคโคลี่ เปนตน มีพื้นที่ทางการเกษตรดังนี้
- สวนลําไย
26,883 ไร
- สวนผัก
34,300 ไร
- พืชไร (กระเทียม , ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง ฯลฯ) 1,245 ไร
มีเกษตรกรจํานวนไมนอยที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว เชน สุกร ไก และโคนม โดยมีฟารม
เลี้ย งไก ฟาร มสุก ร และกลุ มเกษตรกรผูเ ลี้ย งโคนม- โคเนื้อ รวมกั น แลว จํ า นวนหลายแห ง อีกทั้ งยั ง
ประกอบอาชีพเสริม เชน ผลิตเครื่องจักสาน ของชํารวยจากกระดาษสา
1.3.5 ลักษณะภูมิประเทศ
อํา เภอสารภีมีพื้น ที่ทั้งหมด 97.457 ตารางกิโ ลเมตร คิดเป น รอยละ 0.5 ของเนื้อที่จังหวั ด
เชียงใหม มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมแมน้ําเหมาะสําหรับการเพาะปลุก และการเกษตร อําเภอสารภีเปน
เพียงอําเภอเดียวของจังหวัดเชียงใหมที่ไมมีภูเขา สภาพดินทั่วไปเปนดินรวนปนทราย เนื่องจากสภาพ
ทองที่อําเภอเปนที่ราบทั้งหมดจึงไมมีการคนพบทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาไมในอําเภอสารภี
ตนน้ําลําธารและแหลงน้ําที่สําคัญ
แมน้ําปง เปนแมน้ําสายหลักที่มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มี ตนน้ํามาจากดอยถวย
ในอําเภอเชียงดาว ไหลผานอําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอเมือง
เชียงใหม อําเภอสารภี(ตําบลทาวังตาล ตําบลดอนแกว ตําบลขัวมุง และตําบลสันทราย) อําเภอหางดง
อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอดอยเตาจังหวัด เชียงใหม ผานจังหวัดลําพูน
จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร และไหลมารวมกับแมน้ํานานที่ตําบลปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค
กลายเปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้แมน้ําปงยังเปนแนวเขตแดนตานตะวันตกกั้นแดนระหวางอําเภอ
สารภีกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และระหวางอําเภอสารภี กับ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
แมน้ํากวง มีความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร มีตนน้ําจากดอยผีปนน้ําไหลผานอําเภอดอย
สะเก็ต อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี(ตําบลปาบง ตําบลชมภู) จังหวัดเชียงใหม และ
ไหลผานจังหวัดลําพูน อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน ลงสูแมน้ําปงฝงซายที่อําเภอปาซาง นอกจากนี้
แมน้ํากวงยังเปนแนวเขตแดนดานตะวันออกกั้นเขตแดนระหวางอําเภอสารภีกับอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม
1.3.6 ลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอสารภี มี 3 ฤดู เชนเดียวกับทองถิ่นอื่นๆ คือ
ชวงเดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม
เปนชวงอากาศคอนขางรอน
ชวงเดือน มิถุนายน – กลางเดือนตุลาคม
เปนชวงฤดูฝน
ชวงกลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ
เปนชวงที่อากาศหนาวเย็น
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1.3.7 การศึกษา
อําเภอสารภี เปนอําเภอที่ปลอดผูไมรูหนังสือ ประชากรสวนใหญมีโอกาสศึกษาที่ดี เนื่องจากมี
บริก ารดา นการศึก ษาอยา งทั่ ว ถึง และสามารถเดิ น ทางไปศึ กษาในสถาบัน การศึก ษาในอํ า เภอเมือ ง
เชียงใหมไดอยางสะดวก
ที่
ขอมูล
1. จํานวนสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียน

สถิติขอมูลทาง ดานการศึกษา
สพฐ.
เอกชน
กรมศาสนา
34
8
1
6,268
2,340
156

กศน.
1
1,166

อาชีวศึกษา
1
482 คน

2. สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตร
ระยะสั้น
2.1 จํานวนนักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
คิดเปนรอยละ
ปวช. 1
135
29
164
35.81
ปวช. 2
87
17
104
22.71
ปวช. 3
98
13
109
23.80
รวม
320
59
377
82.32
ปวส. 1
38
11
49
10.10
ปวส. 2
31
1
32
17.58
รวม
69
12
81
17.68
รวมทั้งหมด
387
71
458
100
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา (ขอมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 55)
ประเภทวุฒิ
1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. สาขาวิชาเครื่องกล
2.1 งานยานยนต
3. สาขาวิชาชางไฟฟา-วิชาอิเล็กทรอนิกส
3.1 ชางไฟฟากําลัง
3.2 ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

หญิง

รวม

3

-

3

6

-

6

2
4

-

2
4

หมายเหตุ
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ประเภทวุฒิ
4. สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5. สาขางานการบัญชีและคอมพิวเตอรธุรกิจ
6. สาขาวิชาสามัญ
รวม

ชาย

หญิง

รวม

3
1
1
20

5
4
9

3
6
5
29

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่และเพศ (ขอมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 55)
ตําแหนง
ฝายบริหารทรัพยากร
ฝายวิชาการ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
รวมทั้งหมด

ชาย
10
1
2
1
14

หญิง
8
4
2
3
17

รวม
18
5
4
4
31

หมายเหตุ

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
(ในรอบ 1 ปการศึกษาที่ประเมิน สถานศึกษาไดรับรางวัลอะไรบาง มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สังคมอะไรบาง ทั้งทางดานสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา เปนตน)
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 ปการศึกษา 2555
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันหุนยนตดวยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 4
ปการศึกษา 2555
3. รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแขงขันหุนยนตดวยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 4
ปการศึกษา 2555
4. รางวัลโปรแกรมยอดเยี่ยม การแขงขันหุนยนตดวยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 4
ปการศึกษา 2555
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันหุนยนตอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สบูไหม STC
ประจําปการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
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4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง (สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ไดเนนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้
4.1 ดานโครงสรางและนโยบาย
สถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารการจัดการ การปฏิบัติงานของทุกฝายมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานของทุกฝายไปในทิศทางเดียวกัน มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน สามารถประสานงานไดอยางรวดเร็วเนื่องจากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก
4.2 ดานผลผลิตและการบริการ
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดจริง เปนที่ยอมรับในดานทักษะฝมือ มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพได มีเงินเดือนไมต่ํากวามาตรฐานเงินเดือนที่กําหนด สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ได สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะอาชีพสงผลที่ดีตอคุณภาพการเรียนการสอนมีการ
ใหบริการชุมชนในดานการฝกอบรมอาชีพและบริการดานวิชาชีพ เพื่อลดคาใชจายของประชาชนในชุมชน
ตางๆ ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในทางวิชาการโดยไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
สิ่งประดิษ ฐของคนรุน ใหมทุกป ทํา ใหผูเรีย นมีความเชื่อมั่น ในสาขาอาชีพเปน ที่ย อมรับ ของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนสถานศึกษามีแหลงเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําให ผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรูดานตางๆ อยางกวางขวาง
4.3 ดานบุคลากร
สถานศึกษามีบุคลากรที่ตรงตามสาขางาน มีความรูความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาครูโดยสงเสริมให
มีการฝกอบรมดานวิชาการ จัดโครงการศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ
4.4 ดานประสิทธิภาพทางการเงิน
สถานศึกษาสามารถจัดสรรงบประมาณใหกับทุกฝายไดอยางทั่วถึงและเพียงพอกับความ
ตองการมีความคลองตัวในการจัดซื้อและเบิกจาย สะดวกตอการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงาน
4.5 ดานวัสดุอุปกรณ
สถานศึกษามีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย เพียงพอตอการใชงาน
ทําใหผูเรียนสามารถหาความรูไดอยางกวางขวาง ไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษาอยางเต็มที่ รวมทั้งครู
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการเตรียมการสอน และการดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.6 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีการประสานงานกับสถานประกอบการและสถานศึกษา
อื่นๆ ในการจัดการศึกษารวมกันอยางสม่ําเสมอ
5. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง และการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
5.1 ดานโครงสรางและนโยบาย
เนื่องจากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนบุคลากรมีนอยแตมีภาระงานเทาสถานศึกษา
ขนาดใหญ ทําใหบุคลากรรับผิดชอบงานหลายดานและมีภาระงานซ้ําซอน
5.2 ดานบุคลากร
สถานศึกษาตองทํางานตามนโยบายตลอดเวลาทําใหบุคลากรตองมีหนาที่เพิ่ม นอกเหนือจาก
หนาที่ประจําทําใหประสิทธิภาพการจัดการศึกษาลดลง บุคลากรอัตราจางขาดความมั่นคงในการทํางาน
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มีการเขา – ออกของบุคลากรบอยครั้งทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง สงผลใหการทํางานมีประสิทธิ ภาพ
ลดลง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดบานพักสวัสดิการทําใหตองเชาบานพักอาศัย สราง
ภาระทําใหคาครองชีพสูงขึ้น รายไดไมพอตอคาใชจาย
5.3 ดานประสิทธิภาพทางการเงิน
การระดมทรัพยากรและการใชทรัพยากรจากภายนอกโดยเฉพาะการสนับสนุนดานการเงิน
จากชมรมผูปกครอง สมาคมศิษยเกาและครูของสถานศึกษามีนอย สงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่หลากหลาย
5.4 ดานวัสดุอุปกรณ
สถานศึกษาขาดแหลงเรียนรู หองเรียนเฉพาะทางที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเนนการฝกทักษะเฉพาะทางดานวิชาการ เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา และสื่อการ
เรียนการสอนในบางแผนกวิชายังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ยังขาดครุภัณฑที่ใชสําหรับการเรียนการสอน เชนแผนกไฟฟากําลังยังมีครุภัณฑที่หลาสมัย
5.5 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการกํากับติดตามนอย ทําใหไมทราบปญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน การมอบหมายงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับภาระงาน
ทําใหการปฏิบัติหนาที่เกิดความลาชา สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมของสถานศึกษา
5.6 ดานสังคมและวัฒนธรรม
สถานศึกษาตั้งอยูในจุดที่เหมาะสม อยูติดถนนสายเชียงใหม – ลําพูน มีรถโดยสารประจํา
ทางผานทําใหนักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนไดงาย การคมนาคมมีความสะดวก สถานศึกษาไดรับการ
ยอมรับ จากชุมชน สังคม โดยไดรับความรว มมือในการจัดการศึกษาและกิจ กรรมบริการวิช าชีพ จาก
หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อยางสม่ําเสมอ
5.7 ดานเทคโนโลยี
ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหสถานประกอบการมีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ทําใหนักศึกษาที่ไปฝกงานไดรับความรูและทักษะมากขึ้น ตลอดจนทําใหเครื่องมือ
และอุปกรณดานเทคโนโลยีมีราคาที่ถูกลงทําใหสถานศึกษาสามารถจัดซื้อเพื่อมาสนับสนุนการเรียนการ
สอนไดในจํานวนมากขึ้น และทําใหครูสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําสื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได
มากขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนรูนอกหองเรียนไดงายและสามารถศึกษาดวยตนเองได
5.8 ดานเศรษฐกิจ
จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการยังมีไมเพียงพอตอ
ความต อ งการ จึ ง เป น โอกาสที่ ส ถานศึ ก ษาจะผลิ ต นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการใน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ อีกทั้งในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
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5.9 ดานการเมืองและกฎหมาย
นโยบายเงิน กูเพื่อการศึกษา ของรัฐบาลทําใหนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาตอ ทําใหสํา เร็จ
การศึกษาไดตามตองการ และนโยบายเรียนฟรี 15 ป ยังสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา ตลอดจนไดรับการสนับสนุนเงินดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกฎหมายการกําหนดการ
ประกัน คุณภาพสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาตองพยายามพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไ ด
คุณภาพ อีกทั้งสถานศึกษายังไดรับความรวมมือและความไววางใจจากองคการบริหารสวนทองถิ่นในการ
ใหบริการวิชาชีพกับชุมชน ทําใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของวิทยาลัย
1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คุณธรรมเดน เนนบริการชุมชน ปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียง
2. วิสัยทัศนของสถานศึกษา
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พันธกิจของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน สั ง คม
เทคโนโลยี และสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 2
พัฒนากระบวนการเรียนรู
พันธกิจที่ 3
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
พันธกิจที่ 4
ขยายโอกาสทางการศึกษา
4. อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
อัตลักษณของสถานศึกษา ผูเรียนมีจิตสาธารณะ
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนสถานศึกษาที่สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม ชุมชน
5. แนวปฏิบัติที่ใ ชไ ปสูเ ปาหมายและกลยุท ธที่ตองการพัฒนา ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
วิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธดังนี้
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1
พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม
เทคโนโลยี และ
สถานประกอบการ

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตร 1
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาใหมีรูปแบบที่
เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา
หลากหลาย
กลยุทธที่ 2 สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา
ใหบริการสังคมใหเกิดคานิยมของ
ชุมชน
ยุทธศาสตร 2
กลยุทธที่ 3 จัดการศึกษารวมกับสถาน
ปฏิรูประบบการเรียนรูให
ประกอบการ
สอดคลองกับความตองการ กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ของตลาดแรงงาน
ผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 5 สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
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พันธกิจ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 3
พัฒนาคุณภาพกําลังคน
อาชีวศึกษาทุกระดับ

พันธกิจที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู
พันธะกิจที่ ๓
สงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
อยางตอเนื่อง
พันธะกิจที่ ๔
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร 4
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางอาชีวศึกษา สู
มาตรฐานวิชาชีพ

พันธะกิจที่ 2
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู

ยุทธศาสตร ๗
สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ

ยุทธศาสตร 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
กลยุทธที่ 6 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุก
ระดับใหมีความรู และทักษะฝมือ
ในระดับ คุณภาพ
กลยุทธที่ 7 สรางสังคมแหงการเรียนรูดา น
อาชีพ
กลยุทธที่ 8 สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับ
การเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 9 สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับ
การพัฒนาดานวิชาชีพ ใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง

กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 11 สนับสนุนการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 12 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 13 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม
กลยุทธที่ 14 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา
กลยุทธที่ 15 พัฒนาแหลงเรียนรู สําหรับ
บริการแกผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 19 สรางเครือขายความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา
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พันธกิจ
พันธะกิจที่ ๓
ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม
อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 9
ยกระดับคุณภาพผูเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ
กลยุทธที่ 21 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมพึงประสงค

พันธะกิจที่ ๔
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร 10
เสริมสรางโอกาสการศึกษา
วิชาชีพอยางเสมอภาค

กลยุทธที่ 22 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให
เปนแหลงบริการความรูท าง
วิชาชีพแกชุมชน
กลยุทธที่ 23 สงเสริมและพัฒนาอาชีพให
ประชาชนในการสรางงาน
สรางรายได
กลยุ ท ธ ที่ 24 จั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ ส ร า ง
โอกาส
แกผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ

ยุทธศาสตร 10
เสริมสรางโอกาสการศึกษา
วิชาชีพอยางเสมอภาค

กลยุทธที่ 22 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปน
แหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชน
กลยุทธที่ 23 สงเสริมและพัฒนาอาชีพให
ประชาชน ในการสรางงาน สราง
รายได
กลยุทธที่ 24 จัดการศึกษาวิชาชีพที่สรางโอกาส
แกผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ

6. ระบบโครงสรางบริหาร
วิทยาลัยไดใชหลักของการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองคกร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรวมกันคิด รวมตัดสินใจและปฏิบัติรวมกัน
เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี โ ครงสร า งการบริ ห ารงาน
(เอกสารประกอบภาคผนวก)
7. ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง
7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้
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8. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับ
ใด มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานสํ า หรับ ตั ด สิ น ระดั บ ความสํา เร็ จ มีก ารวางแผนออกแบบกิ จ กรรม
โครงสรา ง เพื่อนําการปฏิบัติโ ดยผูเกี่ย วของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับ
ติดตาม
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผูที่ ไ ดรับ มอบหมายเป น ระยะ ๆ ตามตารางที่กํา หนด และมีการรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงานผลตอ
ที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชนชวยเหลือ
ในแตละเดือนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย เดือนละประมาณหนึ่งครั้ง ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานและประชุมหารือประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไขและปองกันปญหา
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
มาตรฐานที่1ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่1.1รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม2.00ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามระเบียบเกณฑการพนสภาพ
ของระเบีย บกระทรวงศึ กษาธิการวา ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิช า
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป เมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นปมีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปวช.และปวส. โดยการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในแตละแผนกวิชาที่มีคุณภาพตลอดจนเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในแตละ
รายวิชาโดยมอบหมายใหครูผูสอนเปนผูประเมินผลการเรียนสงงานวัดผลและประเมินผลเพื่อประกาศผล
การเรียนตอไปเพื่อใหผูเรียนไดผลการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีการดําเนินงาน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริม
ใหผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการและแหลงเรียนรูและตองดําเนินงานตามวงจรคุณ ภาพ
PDCA
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป จํานวน439 คน จากผูเรียนทั้งหมด 458คน คิดเปนรอยละ 71.53 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดี

สาขางาน

ระดับชั้น

ยานยนต

ไฟฟากําลัง

รวม/เฉลี่ย

รวม/เฉลี่ย

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

จํานวน
ผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
55
49
50
154
38
9
20
67

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียนที่
ที่ออกกลางคัน มีอยูจริง
3
4
1
8
4
1
5

52
45
49
146
34
9
19
62

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ
31
59.61
37
82.22
35
71.43
103
70.55
17
50.00
4
44.44
13
68.42
34
54.84
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สาขางาน

ระดับชั้น

อิเล็กทรอนิกส

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม/เฉลี่ย
คอมพิวเตอร
ปวช.1
ธุรกิจ
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
การบัญชี
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
เทคนิคยานยนต
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
เทคนิค
ปวส.1
อุตสาหกรรม
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การจัดการ
ปวส.1
คลังสินคา
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
รวม/เฉลี่ยทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
28
19
20
67
32

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียนที่
ที่ออกกลางคัน มีอยูจริง

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ
25
89.29
15
78.95
16
80.00
56
83.58
16
51.61

1

28
19
20
67
31

16
12
60
11
11
7
29
13
14
27

2
1
4
2
2
-

14
11
56
9
11
7
27
13
14
27

12
8
36
5
11
7
23
12
13
25

85.71
72.73
64.29
55.56
100.00
100.00
85.19
92.31
92.86
92.59

20

-

20

12

60.00

18
38

-

18
38

18
30

100
78.95

16

-

16

7

43.75

16
458

19

16
439

7
314

43.75
71.53

หมายเหตุขอมูลจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หมายถึง ยอดสรุปปลายภาคเรียนสิ้นปการศึกษา
รวมภาคฤดูรอน
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑทไี่ ด
รอยละ 71.53

คาคะแนน
4

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่1.2ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดเห็นความสําคัญคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหมีความรูในเชิงวิชาการ
ทักษะทางและคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งในระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. ใหเปนที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการหนวยงานชุมชน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดจัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูเรียนทั้ง3ดาน
คือดานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและดานสมรรถนะวิชาชีพโดย
สอบถามจากสถานประกอบการหนวยงานและชุมชนเพื่อนาขอมูลมาวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)มีดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน
สาขางาน
คาเฉลี่ย
ดานคุณลักษณะที่ ดานสมรรถนะหลัก
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
พึงประสงค
และสมรรถนะทั่วไป
ชางยนต
4.4
4.35
4.3
4.35
ไฟฟากําลัง
4.5
4
4.25
4.25
อิเล็กทรอนิกส
4.12
4.25
4.62
4.33
คอมพิวเตอรธุรกิจ
4.2
4.6
4.16
4.32
บัญชี
4.66
4
4.33
4.33
เทคนิคอุตสาหกรรม
4
4.5
4.75
4.41
เทคนิคยานยนต
4.25
4.75
4
4.33
การจัดการ
4
5
4
4.33
คลังสินคา
เฉลี่ยรวม
4.26
4.43
4.30
4.33
ระดับ ปวช.ปวส.
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงาน
ที่ผูเรียนฝกงาน และชุมชนรอบๆ สถานศึกษา เก็บขอมูลนํามาวิเคราะห ปรากฏวาคะแนนความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน และชุมชนที่จํานวน 59 แหง ไดคะแนนต่ํากวา 3.51 จํานวน 4 แหง
คิดเปนรอยละ 6.78 และไดคะแนน 3.51-5 จํานวน 55 แหง คิดเปนรอยละ 93.22
จากตารางพบวาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานชุมชนที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียนมีการปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) คิดเปนรอยละ93.22 ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ
ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
93.22

คาคะแนน
5
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคสารภี ไดส รา งความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดัน ให
นักศึกษาทุกคนสามารถสอบผานมาตรฐานวิชาชีพซึ่งเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของเกณฑการจบหลักสูตร
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดพยายามโดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู และทัก ษะในการปฏิ บัติงานวิช าชี พ ใหไ ด ตามมาตรฐานของแตล ะสาขาอาชีพ เชน โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน, โครงการการใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวาง
เรียนจากอาชีพที่เหมาะสม, โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ , โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย
ประชาชน, โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขางาน
ระดับ ปวช.3
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
รวม
ระดับ ปวส.2
เทคนิคยานยนต
เทคนิคอุตสาหกรรม
การจัดการ
คลังสินคา
รวม
รวม/เฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
จํานวนผูสอบผานเกณฑ
ทุกรายวิชาตามโครงสราง (จบ)

คาคะแนน
รอยละ 89.36

รอยละ

50
20
20
12
7
109

42
14
20
11
7
94

100
100
100
100
100
86.24

14
18
-

14
18
-

100
100
-

32
141

32
126

100
89.36

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎีรอยละ 20 ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม(12 คะแนน)
ประเมินปฏิบัติ รอยละ 80ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม(52 คะแนน)
รวมรอยละ 100 ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี รอยละ 40 ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม(26 คะแนน)
ประเมินปฏิบัติ รอยละ 60ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม(42 คะแนน)
รวม รอยละ 100 ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 70

ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
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วิทยาลัย เทคนิคสารภี ไดส รา งความตระหนักใหเกิดขึ้นแกครูและนักศึกษาในการผลักดัน ให
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทศ.)
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดพยายามโดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถเพื่อเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) เชน โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 เตรียมสอบ V-Net ,โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จํานวนผูเรียนที่
จํานวน
คาเฉลี่ย
สาขางาน
สมรรถนะ
ลงทะเบียนเรียน
ผูสอบ
รอยละ ระดับชาติ
เขาทดสอบ
ผานเกณฑ
ระดับ ปวช.3
ยานยนต
ความรูพื้นฐานทั่วไป
20
10
50.00
32.70
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
20
14
70.00
93.76
ไฟฟากําลัง
ความรูพื้นฐานทั่วไป
11
1
9.09
32.70
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
11
2
18.18
97.22
อิเล็กทรอนิกส
ความรูพื้นฐานทั่วไป
11
7
63.64
32.70
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
11
5
45.46
97.22
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ความรูพื้นฐานทั่วไป
7
3
42.86
32.70
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
7
1
14.29 136.06
การบัญชี
ความรูพื้นฐานทั่วไป
6
2
33.33
32.70
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
6
3
50.00 136.06
รวมระดับ ปวช. ความรูพื้นฐานทั่วไป
55
23
41.82
32.70
(ทุกสาขางาน)
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
20
14
70.00
93.76
(เครื่องกล)
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
22
7
31.82
97.22
(ไฟฟา+อิเล็กฯ)
ความรูวิชาชีพพื้นฐาน
13
4
30.77 136.06
(คอมฯ+บัญชี)
ระดับ ปวส.2
เทคนิคยานยนต
พื้นฐานประยุกต
11
4
36.37
30.96
เพื่อการเรียนรู
11
2
18.18
31.65
เทคนิคอุตสาหกรรม พื้นฐานประยุกต
22
1
4.56
30.96
เพื่อการเรียนรู
22
9
40.91
31.65
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สาขางาน

สมรรถนะ

การจัดการคลังสินคา รวมระดับ ปวส. พืน้ ฐานประยุกต
เพื่อการเรียนรู
รวม/เฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
เขาทดสอบ
33
33
88

คาคะแนน
2

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

จํานวน
ผูสอบ
ผานเกณฑ
5
11
43

คาเฉลี่ย
รอยละ ระดับชาติ
15.15
33.33
37.15

ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 - 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบงชี้ที่ 1.5รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)

30.96
31.65
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วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดดําเนินการเตรียมความพรอมแกนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 เพื่อให
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมี
ครูผูชํา นาญการในแตล ะสาขาวิช า ใหคํา แนะนํา เปน ที่ป รึกษาและทํา การสอนเพื่อเพิ่มพูนความรูแก
นักเรียนกอนทําการทดสอบ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัย เทคนิคสารภี ไดมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมดา นความรูและทักษะในสาขา
วิชาชีพของนักเรียนโดยการจัดครูผูสอนประจําวิชาตาง ๆใหความรูและฝกหัดนักเรียนที่จะทําการทดสอบ
โดยการฝกทําแบบทดสอบเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหโจทยได เพื่อใหนักเรียนเรียนรู มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีคุณธรรมจริยธรรมมีความชื่อสัตยในการทํา แบบทดสอบ
ระดับชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขางาน
ระดับ ปวช.
รวม/เฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
เขาทดสอบ
55
55

จํานวนผูสอบ
ผานเกณฑ
0
0

คาคะแนน
1

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ
0
0

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
14.10
14.10

ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุงเรงดวน
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 - 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
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ความตระหนัก (Awareness)
การดําเนินการ (Attempt)
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลสัมฤทธิ์

คาคะแนน
-

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ ในปการศึกษา 2555 ยังไมมีการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย มีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบ การกําหนดบทบาทและปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของครูที่ปรึกษา เพื่อชวยเหลือ แนะแนวทาง เปนที่ปรึกษาแกผูเรียนเพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการฐานสมรรถนะและบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการโดยการเนนใหครูที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยง และครูผูสอน ในเรื่องการ
เอาใจใสควบคุมดูแลผูเรียน เพื่อลดปริมาณผูเรียนออกกลางคัน ทั้งนี้วิทยาลัยฯใหมีกิจกรรม Home
room ทุกสัปดาห เพื่อใหครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาดานการเรียนแกผูเ รียน รวมทั้งสถานศึกษาสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผลใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น เชน กิจกรรมทัศนศึกษา
และดูงาน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เปนตน ในสวนของครูผูสอน วิทยาลัยฯสงเสริมให
ครูพัฒนาเทคนิควิธีสอน สื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน และการทําวิจัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมากขึ้น
สัมฤทธิผล (Achievement) มีดังนี้
จากการรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาใน ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ปการศึกษา
2555 เปรียบเทียบกับนักเรียนแรกเขาในแตละชั้นป มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
ระดับ ปวช. 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 80 คน จากจํานวนนักศึกษาแรกเขา 132 คน คิด
เปนรอยละ 60.61 และระดับ ปวส. 2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 26 คน จากจํานวนนักศึกษาแรกเขา
42 คน คิดเปนรอยละ 61.90 เฉลี่ย จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. รอยละ 60.92
สาขางาน
จํานวนนักศึกษาแรกเขา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ
ระดับ ปวช.ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา......2555.....
ระดับ ปวส.ปการศึกษา 2554
ระดับ ปวช.
ยานยนต
66
33
50.00
ไฟฟากําลัง
21
16
76.19
อิเล็กทรอนิกส
25
18
72.00
คอมพิวเตอรธุรกิจ
13
6
46.15
บัญชี
7
7
100.00
รวมระดับ ปวช.
132
80
60.61
ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต
22
9
40.91
เทคนิคอุตสาหกรรม
20
17
85.00
รวมระดับ ปวส.
42
26
61.90
รวม
174
106
60.92
ผลสัมฤทธิ์
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ระดับคุณภาพ
พอใช
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑทไี่ ด
รอยละ 60 – 69.99

คาคะแนน
3

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบงชี้ที่1.8รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน1ป
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน1ปเทียบ
กับผูสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ เชนกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอจัดใหมีการติดตามและประสาน งานกับ ผูสํา เร็จ
การศึกษาโดยครูที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลสําเร็จการศึกษาทุกชั้นปใหเปนปจจุบัน
แผนงานโครงการที่ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีดังนี้
แผนงานโครงการ
1.โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
2.โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
3.โครงการสํารองความพึงพอใจของสถานการณประกอบการ
การดําเนินการ (Attempt)
งานแนะแนวประสานงานรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการทุกสาขาวิชา ศึกษาในสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง ครูที่ปรึกษาจัดทําขอมูล ผูสํา เร็จ การศึกษาในระดับชั้น ปวช.ที่รับผิดชอบทุกสาขาวิช ามีขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
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หลักสูตร/
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ
จํานวน
ผูสําเร็จ ไดทํางาน ประกอบ ศึกษาตอ
อยูระหวาง รวม
การศึกษา สาขาที่
อาชีพ
สาขาที่
รอยละ
การติดตาม ทั้งหมด
เกี่ยวของ อิสระ เกี่ยวของ
100
22
5
70
0
97
97

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดจํานวน 100 คน จะมีงานทําที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาจํานวน22 คน
ประกอบอาชีพอิสระจํานวน5 คน และศึกษาตอจํานวน70 คน และอยูระหวางการติดตามผลจํานวน0
คน คิดเปนรอยละ 97 ผลการประเมินคะแนนที่ไดเทากับ5
ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพเชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนฝกทักษะวิชาชีพ รวมกับสถานประกอบการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ หรือ การนิเทศนักศึกษาฝกงาน แผนงาน
โครงการที่ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีดังนี้
แผนงานโครงการ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
การดําเนินการ (Attempt)
มอบหมายใหทุกสาขาวิชาดําเนินการรวมกับงานความรวมมือฯเกี่ยวกับ การฝกงาน ของ
นักศึกษาทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี มีการลงนามความรวมมือ การประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
เขาใจ ในการจัดการศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่ พึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษาที่ออกไปทํา งานภายใน 1 ป วิทยาลัย ไดติดตามผูสํา เร็จการศึกษาป
การศึกษา 2554 การสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่ผูสําเร็จการศึกษา ที่ออกไปทํางานในดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค20ขอ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดา นความรูความสามารถทางดา น
วิชาการ ดานความรูความสามารถพื้นฐานในการทํางานและดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จาก12 หนวยงาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
การประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ ในภาพรวมมี
คา เฉลี่ ย 4.33สถานศึก ษามีการประเมิน ความพึงพอใจกํ า หนดกลุม ตัว อยา งจากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูเรียนฝกงาน และชุมชนรอบๆ สถานศึกษา เก็บขอมูลนํามาวิเคราะห ปรากฏวาคะแนนความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน และชุมชนที่จํานวน 12 แหง ไดคะแนนต่ํากวา 3.51 จํานวน
2 แหงคิดเปนรอยละ 16.67 และไดคะแนน 3.51-5 จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 83.33
ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน
ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
1.3รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.4รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.6รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.7รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา
1.8รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ ดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน1ป
1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน
รอยละ 71.53

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน
4

รอยละ 93.22

5

รอยละ 100

5

รอยละ 37.15

2

ต่ํากวารอยละ 35

1

รอยละ 100

-

รอยละ 38.01

1

รอยละ 97

5

รอยละ 83.33

5
3.11
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดสรางความตระหนักใหคณะครูทุกทาน ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
พัฒนาแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ประชาคมอาเซียน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานประกอบการ โดยการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระ โดยดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียน มีการประชุมพัฒนาแผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขางาน มีการทดลองใชหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา และประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแลวตามขอ (1)(4) ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑทไี่ ด
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
รอยละ 100

คาคะแนน
5
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดสรางความตระหนักใหคณะครูทุกทานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุนเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได ดําเนินการใหครูทุกทานจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
และคุณธรรมฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน เช น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหฝกปฏิบัติจริง ศึกษาแหลงการเรียนรูนอกสถานที่ จัดการเรียนการสอน
เปนโครงการ เปนชิ้นงาน มีการเชิญวิทยากรภายนอก มาใหความรู มีการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอนและนําผลประเมินมาพัฒนาการจัดการเรีย นรู โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหเกิด
คุณภาพตอการเรียนการสอนนําไปสูความสําเร็จเต็มศักยภาพของผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 50 – 59.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 60 – 69.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
4 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 70 – 79.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดสถานศึกษา
5 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใสคารอยละใหตรงกับหัวขอตามประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

ผล/มี/ไมมี
มี

มี
รอยละ
100

คาคะแนน
5
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการสรางความตระหนักในการพัฒนา โดยสถานศึกษามีการสงเสริม
สนับสนุนกํากับดูแลใหผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยผูบริหาร รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ หัวหนาแผนกวิชา และเพื่อนครูดวยกัน โดยเนนใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสอน มีการบันทึกหลังการสอน และนําผลการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน ของครูผูสอนทุกรายวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
ผล
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
รอยละ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถระอาชีพ และบูรณา
100
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
รอยละ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาทีส่ อน
100
3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคน
รอยละ
ทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
100
4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
จํานวน
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหา 25 รายวิชา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
(ครู 25
คน)
5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
จํานวน
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอ ยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
25 รายวิชา
(ครู 25
คน)
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติได 5 ขอ

คาคะแนน
5
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการสรางความตระหนักใหครูทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน อยางเต็มประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดดําเนินการใหครูทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกวิชาที่สอน โดยให ผูเรียนมีสวนรวมในการ
วัดผลและประเมินผล ครูผูสอน มีการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
มี/ไมมี
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
มี
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
มี
รายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
มี
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
มี
ทุกรายวิชาที่สอน
5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
มี
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาไดวางแผนและประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคีและการฝกงานในระบบ
ปกติตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดโดยสถานศึกษาตองมีการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความพรอมและทันสมัยของวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑมีครูฝกที่มีทักษะความชํานาญมีความสามารถ
ในการถายทอดความรูมีแผนการฝกปฏิบัติงานใหกับผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนโครงการ
ความรว มมือระหวา งสถานประกอบการกับ สถานศึกษาโครงการเตรีย มความพรอมกอนออกฝกงาน
โครงการออกติดตามนิเทศนักศึกษาระหวางฝกประสบการณโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความ
รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน
สถานประกอบการ หนวยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หนวยงาน ที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี

คาคะแนน
5
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
คาคะแนนผล
ตัวบงชี้ที่
การประเมิน
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน
ปฏิบัติตามประเด็น
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
พิจารณา 5 ขอ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ปฏิบัติตามประเด็น
รายวิชา
(1)และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
2.3ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พิจารณา 5 ขอ
2.4ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
ปฏิบัติตามประเด็น
เรียนการสอนรายวิชา
พิจารณา 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น
2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
พิจารณา 5 ขอ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน
5
5
5
5
5
5
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการขึ้นอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1
ครั้ ง และมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย โดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภีไดดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามขั้นตอนอยางถูกตอง
2. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุมอยางนอยภาคเรียนละ1ครั้ง
3. จัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4. ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี

42
ตัวบงชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงาน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ เชน การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความรว มมือกับสื่อตางๆ ในทองถิ่น จัดทํา
ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการเปนรูปเลม แผนงาน
โครงการมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
การดําเนินการ (Attempt)
1.สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา ดังโครงการตางๆไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาป จ จุ บั น (swot)และจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ
สถานศึกษาระยะ3 ป โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
2.สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3.สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
4.สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5.สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสว นรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก (Awareness)
ให ค วามสํ า คั ญ ในการพัฒ นาสถานศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค ข องการจัด ตั้ ง สถานศึ ก ษาคื อ จั ด
การศึกษาเพื่อมุงหวังใหผูสาเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
เชื่อมั่น ในตนเองและมีทัศนคติที่ดีทางดา นวิช าชีพ สามารถสรา งงานเพื่อประกอบอาชีพ อิ ส ระไดมีพื้น
ฐานความรูเพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมพรอมทั้งปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเปนผูนาใหกับนักเรียนนักศึกษาประชาชนผูมาเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
1.สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
2.สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5.สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สารภี มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามนโยบายของสานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีการประชุมครูบุคลากรทุกฝายรวมทั้งผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของและยังมี
การประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนาของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดดําเนินการดังนี้
1. มีการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตอง
2. คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. จัดประชุมครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาหรือวิทยาลัยภาคเรียนละมากกวา2ครั้ง
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
มี
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ
มี
2 ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป กครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
มี
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
มี
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนาํ ของผูบริหารสถานศึกษา
มี
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกัน
การสูญหายของขอมูลโดยมีขอมูลพื้นฐานอยางนอย 9ประเภทไดแกขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูล
นักเรียน นักศึกษาขอมูลตลาดแรงงานขอมูลบุคลากรขอมูลงบประมาณและการเงินขอมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนขอมูลครุภัณฑขอมูลอาคารสถานที่และขอมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยขอมูลมีครบถวน
เชื่อมโยงอยางเปนระบบและเปนปจจุบันมีการดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมินความ
พึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา รวมทั้งผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมดเชนขอมูลผูเรียนบุคลากรงบประมาณเปน
ตนมีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพและการจัดการความรูของสาขางานเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา และมีขอมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนโครงการพัฒนาศูนย
สารสนเทศของสถานศึกษาใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษาโครงการจัดการความรูของ
สถานศึกษาเปนตนดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีเอกสาร/รายงานการจัดการสารสนเทศและ
การจัดการความรูของสาขางานมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชและการจัดการความรูของสาขาวิชา/ สาขา
งานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนมีหลักฐานจํานวนผูใชขอมูลสารสนเทศโดยระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับ
มี
สถานศึกษาที่ครบถวนและเชือ่ มโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
มี
3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
มี
ฐานขอมูลสารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
มี
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
4.00
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีเล็งเห็นถึงสภาพปญหาของนักเรียนนักศึกษาและวัยรุนในปจจุบันในดาน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัยการทะเลาะวิวาทสิ่งเสพติดสังคมการพนันและการ
มั่วสุมดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสารภีจึงไดหาแนวทางมาตรการและจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ ปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
การดําเนินการ (Attempt)
1.สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5
ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่ว
สุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2.สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4.สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5.สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่
สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดาน
สิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
5ดาน

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ปการศึกษา 2555
แผนงานการปองกันความเสี่ยง
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
นักศึกษา(ตรวจเยี่ยมบาน
หอพัก)
ตรวจสุขภาพและตรวจหาสาร
เสพติดใหแกนักเรียนนักศึกษา
พัฒนาระบบบันทึกเวลาเขา
ออกสถานศึกษา
พัฒนาระบบบันทึกเวลาเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา

ความสัมพันธกับความเสี่ยง 5 ดาน
ดานความ ทะเลาะ
การพนัน
สิ่งเสพติด สังคม
ปลอดภัย
วิวาท
และมั่วสุม
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ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness).
สถานศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก และจั ด วางแผนงานโครงการเพื่ อ ให ร ะบบการดู แ ลผู เ รี ย นมี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพใน
การจัดระบบดูแลผูเรียน โดยสถานศึกษาจัดดํา เนินการในดานการปฐมนิเทศผูเรียนมีการแตงตั้งครูที่
ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งมีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกัน
ดูแลผูเรียนสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอมี
ระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
การดําเนินการ (Attempt)
1.สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2.สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง
3.สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10
ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5.สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
2
สัปดาหละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย
4
รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี
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ตัวบงชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี มีแผนพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน
และเอื้ออํานวยตอการเรียนที่ดี
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดจัดใหมีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่ทําการเรียน
การสอน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน
2
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

ผล/มี/ไมมี

คาคะแนน
5

มี
มี
มี
4.00
มี
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ตัวบงชี้ที่ 3.9ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดจัดหา ปรับปรุง ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
ผลการดําเนินงานทําใหครูและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ตอการปรับปรุง พัฒนา วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวสั ดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

ผล/มี/ไมมี
มี

คาคะแนน
5

รายชื่อแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ที่
1
2
3
4
5

แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ระบบกลองวงจรปด ภายในวิทยาลัย
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร แผนกชางยนต
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร แผนกชางไฟฟา
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร แผนกอิเล็กทรอนิกส

มี
มี
4.50
มี
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ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคสารภีสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสารภีไดรับ
การอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคสารภีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึ กษา
อื่น หรือหนว ยงานองคกรภายนอกตรงกับ สาขาวิช าชีพ และสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคนิคสารภีดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําแผนพัฒนาการศึกษา
3. มีหนังสือเวียนแจงทางสารบรรณเรื่องทุนการศึกษาทุนวิจัยนวัตกรรม
4. จัดกิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหมกิจกรรมกีฬารวมกับผูเรียน
5. มีการดาเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ

คาคะแนน
4

รอยละ
100
3
5
90
5
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ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ใหความสาคัญในเรื่องของการบริหารการเงินและงบประมาณใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการประจาปในเรื่องของคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและวิชาชีพอยางเพียงพอและเหมาะสมสงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทาโครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยและโครงการกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม
1. จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับเปนคาใชจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสาหรับการจัดการเรียน
การสอน
2. การติดตามรายงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
3. จัดสรรเงินงบประมาณดาเนินงานสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. จัดสรรเงินงบประมาณใหครูและผูเรียนจัดทําและดาเนินการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย
5. จัดสรรเงินงบประมาณในดานการปลูกฝงจิตสานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3

4

5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนไมนอ ยกวารอยละ 10 ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจาก
การใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอย
ละ 25 ของคาวัสดุฝก
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ
ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

งบ
ดําเนินการ

4,222,600

งบที่
จัดสรร

รอยละ

667,600

15.81

-

-

232,500

5.50

235,236

5.57

350,000

8.29
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
พอใช

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 4ขอ

คาคะแนน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
ความตระหนัก
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปวช. และปวส. นั้นวิทยาลัยเทคนิคสารภีไดคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียนจึงไดรวมมือกับสถานประกอบการมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศในดานภูมิปญญาทองถิ่นผูทรงคุณวุฒิ
ความพยายาม
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดดาเนินการดังนี้
1. มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศ
2. มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่นผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวม
พัฒนาผูเรียนทุกสาขางานเชนโครงการครูคลังสมอง
3. มีสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาโดยสงนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ
4. ระดมทรัพยากรอื่นๆจากการบริจาคของหนวยงานตางๆในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆ
5. มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปดสอน
3 สถานศึกษามีจาํ นวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มี/ไมมี
มี
มี
จํานวน
82 แหง
จํานวน
7 รายการ
มี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่

คาคะแนนผล
การประเมิน

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
จัดการสถานศึกษา
3.3ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ลักษณ
3.4ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนาํ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ของผูบริหารสถานศึกษา
3.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
งบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
และหรือตางประเทศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4.83
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคสารภีมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและ
สถานศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยไดมีการปรึกษาหารือระหวากรรมการสถานศึกษากับชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อ
ทําแผนการจัดกิจกรรม โครงการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพปฏิบั ติ
จริง เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาเทคโนโลยีของประชาชน โดยดําเนินการตามแผนและ
สรุปผลในการอบรมแกทองถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพสู
สังคมประชาชนใหความสําคัญในการฝกอาชีพเปนอยางดียิ่ง
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึกษามีการดําเนินโครงการจัดกิจรรมเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จเกิดประโยชนตอนักศึกษาและ
ชุมชนในทองถิ่น จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประสานงานกับเทศบาล อบต. และใหบริการแกชุมชน งานฝกอบรมและบริการวิชาชีพ โครงการ Fix it
center โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความ
ยากจนอยางยั่งยืน โครงการวิชาชีพเสริมมัธยม เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ
กิจกรรม ตอป
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60
เขารวมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51- 5.00

2
3
4
5

ผล/มี/ไมมี
มี
จํานวน
8 โครงการ
รอยละ 65

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่

คาคะแนนผล
การประเมิน

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
วิชาการและวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
5
5
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อนํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยทั้งหมด ไดเผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใชประโยชน
ในสถานที่ตางๆรวมไปถึงการไดรับรางวัลในระดับวิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีไดสงเสริม สนับสนุน มอบหมายครูผู สอนใหความรูและแนวทางในการ
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย แกผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2
เพื่อนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยทั้งหมด ไดเผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช
ประโยชนในสถานที่ตางๆรวมไปถึงการไดรับรางวัลในระดับวิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ และระดับ
นานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2

3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจาํ นวนผลงาน
ทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น
ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนาํ โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

ผล/มี/ไมมี
มี

คาคะแนน
5

มี

มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน

ระดับ

สาขางาน/
สาขาวิชา

ปวช. ยานยนต

ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
บัญชี
ปวส. เทคนิคยานยนต
เทคนิค
อุตสาหกรรม
การจัดการ
คลังสินคา

รวม

50
20
20
12

จํานวน
ผลงาน
ตามเกณฑ
(ปวช.3
3:1)
(ปวส.2
2:1)
ตามเกณฑ
ตามเกณฑ
ตามเกณฑ
ตามเกณฑ

7
14
18

จํานวน
ผูเรียนชั้น
ปสุดทาย

ใช
จํานวน
ใชใน
เผยแพรตอ ประโยชน/
ผลงาน
สถานศึกษา สาธารณชน ไดรับ
ที่มีอยูจริง
(ชิ้น)
(ชิ้น)
รางวัล
(ชิ้น)
17
7
9
4

17
7
9
4

17
7
9
4

4
4
-

ตามเกณฑ
ตามเกณฑ
ตามเกณฑ

4
9
14

4
9
14

4
9
14

1
1
7

-

-

-

-

-

-

141

ตามเกณฑ

64

64

64

17
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ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดสงเสริม สนับสนุน ใหครูทุกคนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดง จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ งานสรา งสรรค หรืองานวิจัย เพื่อนํา นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยทั้งหมด ไดเผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใชประโยชนในสถานที่ตางๆรวมไปถึง
การไดรับรางวัลในระดับวิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดดําเนินการ
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เพื่อ
นํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ทั้งหมด ไดเผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใช
ประโยชนในสถานที่ตางๆรวมไปถึงการไดรับรางวัลในระดับวิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ และระดับ
นานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
มี
หรืองานวิจัย
สถานศึกษาไดใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
มี
งานวิจัย
สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
มี
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รอยละ100
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูระดับสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา/
จํานวนครู
สามัญ/
ทัง้ หมด
พื้นฐาน
ยานยนต
5
ไฟฟา
3
อิเล็กฯ
3
คอมฯ/
5
การบัญชี
สามัญ
5
เทคอุตฯ/
3
พื้นฐาน
รวม
24
รอยละ

จํานวน
ผลงาน
ทั้งหมด
6
2
4
6

จํานวนครู
ใชใน
เผยแพรตอ ใชประโยชน/
ที่จัดทํา สถานศึกษา สาธารณชน ไดรับรางวัล
ผลงาน
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ชิน้ )
6
6
6
2
2
2
4
4
4
6
6
6
-

5
3

5
3

5
3

5
3

-

26

26
100

26
100

26
100

-

62
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบงชี้ที่

คาคะแนนผล
การประเมิน

5.1ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน
5
5
5

63
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการจัดกิจกรรม โครงการ การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ใหกับคณะครู บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัย เพื่อปลูกจิตสํานึก
ใหทุกคนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรม พรอมที่จะปกปองและอณุรักษสิ่ง
เหลานี้เอาไวไมใหสูญหายไปจากประเทศ
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึ ก ษามี ดํ า เนิ น งานโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรมใหคณะครูบุคลากรทุกฝายและนักศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรม โดยการดําเนินงานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาชวยกันดําเนินงานและจัด
กิจกรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน ตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูบุคลากรทุกฝาย นักศึกษา และผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตอไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1

2

3

4

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอย
กวา 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ

ผล/มี/ไมมี
จํานวน
14
โครงการ
รอยละ92.50

รอยละ100

มี
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หัวขอ
5

ประเด็นการพิจารณา
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51– 5.00

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ผล/มี/ไมมี
3.88
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การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
จํานวน
กิจกรรมดานการ
ผูเรียน
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย
จํานวน รอยละ

จํานวน
ผูเขารวม
จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
โครงการ/
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
กิจกรรม ทํานุ
เฉลี่ย
สงเสริมการ
บํารุง ศาสนา
ปกครองระบอบ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
รอย
จํานวน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ละ
150 97.40 145 94.10 138 89.60
65 97.00 64 95.50 63 94.00
65 97.00 64 95.50 64 95.50

ระดับ ปวช.

377

ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
บัญชี
ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต
เทคนิค
อุตสาหกรรม
การจัดการ
คลังสินคา
รวม

154
67
67

120
60
64

77.90
89.50
95.50

60

58

96.60

58

96.60

55

91.60

57

95.00

29
81
27

28

96.50

25

86.20

29

100.0

27

93.10

25

92.60

25

92.60

27

100.0

26

96.30

38

35

92.10

36

94.70

35

92.10

35

92.10

16

12

75.00

15

93.70

15

93.70

14

87.50

458

402

87.70

439

95.80

434

94.75

424

92.50
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สรุป การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ผูเขา
รวม
กิจกรรม

ครู
ผูเรียน

จํานวน
จํานวนผูเขารวม จํานวนผูเขารวม
ผูเขารวม
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
กิจกรรม สงเสริม กิจกรรม ทํานุ จํานวนผูเขารวม
จํานวน กิจกรรมดาน
การปกครอง
บํารุง ศาสนา
เฉลี่ย
การรักชาติ
ทั้งหมด
ระบอบ
ศิลปะ
เทิดทูน
ประชาธิปไตย
วัฒนธรรม
พระมหากษัตริย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
58
58
100
58
100
58
100
58
100
458
402 87.70 439 95.80 434 94.75 424 92.50
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รายชื่อโครงการ
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รายการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการวันแมแหงชาติ
โครงการวันพอแหงชาติ
โครงการวันปยมหาราช

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับดานการรักชาติ โครงการวิ่งมินิมาราธอนชิงถวย
พระราชทาน
เทิดทูนพระมหากษัตริย
โครงการสรางจิตสํานึกตอ
พระมหากษัตริย
กิจกรรมสงเสริมศาสนาและ
จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดานการ
โครงการเลือกตั้งนายก อวท.
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการทําบุญตักบาตรขึ้นปใหม
โครงการวันลอยกระทง
โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม
โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดานการทํานุ โครงการแหเทียนเขาพรรษา
บํารุง ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
โครงการวันไหวครู
โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
3.91
3.91
4.00
4.18
3.92
3.91
4.00
4.01
4.47
4.47
3.60
4.47
3.08
2.50
3.88
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ตัวบงชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการจัดกิจกรรม การดําเนินโครงการการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ใหกับคณะครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียนทุกคน ไดเขารวม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให
เห็น ถึงประโยชนในการอนุรักษธ รรมชาติและสิ่งแวดลอมเอาไว โดยการจัดกิจ กรรมใหส อดคลองกับ
กิจกรรมในดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึ ก ษาได มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมสถานศึกษาดําเนินการใหครูบุคลากรทุกฝาย และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีคณะครู บุคลากรทุกฝาย ในสถานศึกษาทุกคน
ร ว มดํ า เนิ น งาน กิ จ กรรมปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ก ารประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ผล/มี/ไมมี

สิ่งแวดลอม ไมนอ ยกวา 5 โครงการกิจกรรม

สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51– 5.00

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

จํานวน 4โครงการ
1 กิจกรรม
จํานวนรอยละ
85.60 ผูเรียนที่
เขารวม
รอยละ100

คาคะแนน
5

มี

4.18
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

การจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ระดับ ปวช.
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต
เทคนิคอุตสาหกรรม
การจัดการคลังสินคา
รวม

377
154
67
67
60
29
81
27
38
16
458

ผูเขารวมกิจกรรม

จํานวนทั้งหมด

ครู
ผูเรียน

58
458

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน
รอยละ
120
77.90
60
90.00
62
92.50
55
91.60
25
86.20
จํานวน
รอยละ
24
88.80
32
84.20
14
87.50
392
85.60

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
58
392

รอยละ
100
85.60
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รายชื่อโครงการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการปลูกปา
โครงการ big cleaning day
โครงการพัฒนาวิทยาลัย วัด โบสถ มัสยิด
โครงการปลูกตนไมตามพระราชดําริ
กิจกรรมอาสาพัฒนา
เฉลี่ย

ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.50
3.84
4.00
4.30
4.26
4.18
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.3ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภีไดเล็งเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายของคณะครู บุคลากรและ
นักศึกษา ในวิทยาลัย จึงไดมีการบูรณาการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับดานกีฬาและนันทนาการขึ้นมา เพื่อ ให
นักศึกษา มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและยังชวยใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนนอกเหนือจาก
การเรียนอีกดวย
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึกษามีการดํา เนินงานโครงการ กิจ กรรม ดานการกีฬ าและนันทนาการขึ้น เพื่อใหครู
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา โดย
ทุกฝายในสถานศึกษาชวยกันดําเนินงานจัด กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการสถานศึกษาขึ้น และมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา
จํานวน
5 โครงการ กิจกรรม
7 โครงการ
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
รอยละ91.26
และนันทนาการ
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
รอยละ 100
โครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผล
มี
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และ
4.17
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51– 5.00

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

การสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับ ปวช.
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต
เทคนิคอุตสาหกรรม
การจัดการคลังสินคา
รวม

ผูเขารวม
กิจกรรม
ครู
ผูเรียน

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
377
154
67
67
60
29
81
27
38
16
458

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
ดานกีฬาและนันทนาการ
จํานวน
รอยละ
140
61
62
58
25

90.90
91.00
92.50
96.60
86.20

25
35
12
418

92.60
92.10
75.00
91.26

การสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
จํานวนผูเขารวม
จํานวนเต็ม
โครงการ/กิจกรรมดาน
กีฬาและนันทนาการ
58
58
458
418

รอยละ
100
91.26
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รายชื่อโครงการดานกีฬาและนันทนาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการกีฬาสี ปการศึกษา 2555
โครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ปการศึกษา 2555
โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการแขงขันกีฬาหมากลอม
เฉลี่ย

ผลการประเมินความพึงพอใจ
3.86
4.18
3.85
4.44
4.01
4.37
4.51
4.17
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ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก (Awareness)
ในดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภีไดตระหนัก
ใหนักศึกษา ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของทางวิทยาลัยเพื่อใหผูเรียนไดความรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีการสอดแทรกหลักในดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการของทางวิทยาลัยดวย
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไดมีการจัดทําแผนงาน และโครงการตางๆของทางวิท ยาลัย ใหตรงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกโครงการ มีคณะครูบุคลากร และนักศึกษา เขารวมในการดําเนินโครงการ
และโดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูที่มรสวนเกี่ยวของแลวนําผลที่ไดจากการดําเนินงานไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ ตอไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
11 โครงการ
2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
รอยละ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสว นรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
89.50
และผูเรียน
3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
มี
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
4.08
โดยเฉลี่ย 3.51– 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑทไี่ ด
คาคะแนน
ดีมา
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
การจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

ระดับ ปวช.
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
ระดับ ปวส.
เทคนิคยานยนต
เทคนิคอุตสาหกรรม
การจัดการคลังสินคา
รวม

377
154
67
67
60
29
81
27
38
16
458

ผูเขารวมกิจกรรม

จํานวนทั้งหมด

ครู
ผูเรียน

58
458

ที่
1
2
3
4
5
6

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/
กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
รอยละ
130
84.40
60
89.50
61
91.00
54
90.00
28
96.50
25
37
15
410

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
58
410

92.60
97.30
93.75
89.50

รอยละ
100
89.50

รายชื่อโครงการที่เกี่ยวของกับดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินการตาม
ผลการประเมิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ความพึงพอใจ
ดี/พอใช/ปรับปรุง
โครงการขับขี่ปลอดภัย
ดี
3.85
โครงการสัมมนาอาเซียนกับอาชีพใน
พอใช
3.83
อนาคต
โครงการแขงขันกีฬาหมากลอม
ดี
4.51
โครงการปลูกปา
ดี
4.50
โครงการวันไหวครู
พอใช
3.08
โครงการ big cleaning day
พอใช
3.84
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการแหเทียนเขาพรรษา
โครงการวันแมแหงชาติ
โครงการวันปยมหาราช
โครงการวันพอแหงชาติ
โครงการวันลอยกระทง
โครงการเลือกตั้งนายก อวท.
โครงการทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปใหม
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
เฉลี่ย

ผลการดําเนินการตาม
โครงการ
ดี/พอใช/ปรับปรุง
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
3.60
3.91
3.91
4.50
4.47
4.00
4.01
4.44
4.18
4.47
4.37
4.08
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบงชี้ที่

คาคะแนนผล
การประเมิน

6.1 การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ปฏิบัติตามประเด็น
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น
ประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 การจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึก
ปฏิบัติตามประเด็น
ดานการอนุรักษธรรมชาติ
6.3 การสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ปฏิบัติตามประเด็น
6.4การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปฏิบัติตามประเด็น
พอเพียง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
5 ขอ

5

5 ขอ

5

5 ขอ

5

5 ขอ

5
5
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มาตรฐานที่ 7ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาเปน
อยางยิ่งเพราะทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของผูเรียนไดอยางตอเนื่องจึงไดดําเนินการใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพโดยการมี
สวนรวมของครูบุคลากรทุกฝายผูเรียนชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การดําเนินงานและรายงานผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดทําคูมือประกันคุณภาพภายใน
5. จัดทําแผนกํากับติดตามการดําเนินงาน
6. จัดทํารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจําป
7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า
มี
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึ กษาโดยการมี สว นรว มของครูแ ละบุคลากรทุก ฝา ยใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนว ยงานที่เกี่ย วของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอยา งตอเนื่องจากผลการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑทไี่ ด
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก (Awareness)
วิท ยาลัย เทคนิ ค สารภี ใ ห้ค วามสํา
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๕สวนที่๑การ
จัดการอาชีวศึกษา7มาตรฐาน34 ตัวบงชี้
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
มาตรฐาน ตัวบงชี้
1

2

3

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

ผลการตัดสินตามเกณฑ
ดีมาก
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

4
2
-

-

-

ตองปรับปรุง
เรงดวน

1
1
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มาตรฐาน ตัวบงชี้

4
5
6

7

รวม

3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

ผลการตัดสินตามเกณฑ
ดีมาก

5
5
5
5
5
5
5
5
5

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

4
4

ตองปรับปรุง
เรงดวน

ผลสัมฤทธิ์
จากตารางพบวาการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๕จานวนตัวบงชีท้ ี่มีผล
การตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับคะแนน (ดีมาก) เทากับ 28 ขอซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑดี
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑทไี่ ด
24 – 29 ตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูใน
เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน
24 – 33 ตัวบงชี้
18 – 23 ตัวบงชี้
12 – 17 ตัวบงชี้
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้

คาคะแนน
4
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
คาคะแนนผล
การประเมิน
7.1ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ภายใน
7.2ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตาม
อยูในเกณฑดีมาก
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
24 – 33 ตัวบงชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน
5
4
4.5
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ย
สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน อยูในระดับ
 ดีมาก ดี  พอใช

 ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง

ผลการประเมิน
(คะแนน)
3.11
5
4.83
5
5
5

ระดับ
คุณภาพ
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.5
4.63

ดี
ดีมาก
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจาปการศึกษา..๒๕๕๕.. สรุปไดดังนี้
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการไดในระดับดีมากเรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.2, 1.3, 1.8, 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการไดในระดับดีเรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10, 3.11
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการไดในระดับพอใชดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการไดในระดับตองปรับปรุงดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการไดในระดับตองปรับปรุงอยางเรงดวนดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.5
4.2. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผน พัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาจึงกํา หนดแนวทางการพัฒ นาสถานศึกษาในอนาคตในรูป แบบของ
แผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา
2. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน
1. โครงการสงเสริมความรูดานภาษาตางประเทศรองรับประชาคมอาเซียน
2. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสอบ V-net
3. โครงการจัดทําแผนการสอนโดยการประเมินตามสภาพจริง
4. โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต
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5. โครงการที่เกี่ยวของกับปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
วันเด็กแหงชาติ โครงการเขาคายคุณธรรม-จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
6. โครงการที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเชนโครงการวันพอ
แหงชาติโครงการวันแมแหงชาติ โครงการวันไหวครูฯลฯโครงการแหเทียน
เขาพรรษา
7. โครงการที่เกี่ยวของกับโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติเชน โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ
8. โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการเชน โครงการเดิน-วิ่ง
มินิมาราธอน วิทยาลัยเทคนิคสารภีโครงการการสงเสริมการแขงขันกีฬาภายใน
โครงการแขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา
9. โครงการพัฒนาระบบบันทึกการเขาเรียน นักเรียน นักศึกษาและรายงานการขาด
เรียน
10.โครงการลดปญหาการออกลางคัน
4.2.3แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนักศึก
4.2.4แผนพัฒนาจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
4.2.5แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
1. โครงการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม
2. โครงการศูนยฝกวิชาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสูสังคม
3. โครงการเทียบโอนสะสมหนวยกิตกับโรงเรียนมัธยม
4. โครงการบริการวิชาชีพกับชุมชน
4.2.6แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
1. โครงการโครงการพัฒนาหองภาษาตางประเทศ
2. โครงการพัฒนาหองวิทยาศาสตร
3. โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานบุคลากรและทรัพยากร
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4.2.7แผนพัฒนาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการอบรมหลักสูตร “การประเมินตามสภาพจริง”
2. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโดยการสนับสนุนการฝกอบรมตามสาขาวิชาชีพ
4.3สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ(แนวทางการนําเสนอ)
4.3.1สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
4.3.2ประสานความรวมมือประชาชนในชุมชน

