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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง 111/7 ม.3
ตาบล บ้านฉาง
อาเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
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คานา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 111/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เปิดดาเนินกิจการ ปีการศึกษา 2551 โดย ดร. มัลลิกา จันตะบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาตและดารงตาแหน่งผู้จัดการ
นางอุทุมพร บุญญา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ทางวิทยาลัยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 โดยในปีการศึกษา 2554 ทางวิทยาลัยได้รับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานองค์การมหาชน และในปีการศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ทางวิทยาลัยจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษาปี 2555 และได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดยได้ทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะผู้จัดทารายงานคุณภาพสถานศึกษาเห็นสมควรนาเสนอต่อต้นสังกัดและรายงานสาธารณชนได้รับทราบ
ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจและจะนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพสืบไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
3. ประวัติสถานศึกษา
4. จานวนบุคลากรปีการศึกษา 2558
5. จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2558
6. จานวนครูปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจาแนกแต่ละตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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บทสรุปผูบ้ ริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4
5
6
7

2

3

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
4 5 6 7 8 9 10 11 12 เฉลี่ย ระดับคุณภาพ

5 5
5 5
5 5
5
5 5
5 5
5 5

5
5
5

5 4.85 - 4.09 5
5 5
5 5 5 5 5

5

5

1

5

4.86
5.00
5 5 4 5 4.91
5.00
5.00
5.00
5.00
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1-7 4.97

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน

ใช่

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน

ใช่

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

จุดเด่น
1. ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์จัดทาวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถานศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่ง
เข้าประกวดผลงานวิจัยในระดับต่างๆ เช่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลทั้งหมด
ในปี 2558 จานวน 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลวิจัยระดับดีมาก 4 รางวัล เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับภาคเป็นประจาทุกปี ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในปี 2558 จานวน 57 รางวัลได้แก่เหรียญทอง 25 เหรียญเหรียญเงิน 19 เหรียญเหรียญทองแดง 13 เหรียญ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการจัดอบรมการใช้โปรแกรมตารางงาน และจัดให้มี
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาอาชีพงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตารางทาการ)
มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมด 27 คน ได้แก่นักเรียนสาขาการบัญชี จานวน 14 คน และครูผู้สอนจานวน 13 คน
จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นตังต่อไปนี้
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นการศึกษาแบบองค์รวมบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
การเมือง และในปีการศึกษา 2559 จะมีการเพิ่มคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ 10 ประการเข้าไว้ใน
แผนการสอนด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เน้นผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนทั้งในระดับนโยบาย และระดับการเรียนการสอนโดยกาหนดนโยบายการศึกษา
ทีค่ านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามวิธีที่ถนัด และสนใจเรียนอย่างสนุก
เล่นให้ได้ความรู้ มีความสุขกับการเรียน ครูสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสุขกับการเรียน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
รหัสสถานศึกษา 211000452
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ. 2551
ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21130 โทรศัพท์ (038) 604741 โทรสาร (038) 604742
Website : http://akbanchang.aksorn.ac.th
E-mail akbanchang@hotmail.com
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอาเภอบ้านฉาง สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาล
อาเภอบ้านฉาง ลักษณะภูมิอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด มีครบ 3 ฤดู โดยปกติเป็นแบบร้อนชื้นขึ้นอยู่ในเขตอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเนินเขาลาดต่าลงสู่ชายฝั่ง
ทิศตะวันออก
ติดกับบริษัทถาวรวิศวโยธา (สาขาบ้านฉาง) ทะเล
ทิศเหนือ
ติดกับคลองและไร่มันสาปะหลัง
ทิศตะวันตก
ติดกับอาคารพาณิชย์ (อาคารสุรชัย)
ทิศใต้
ติดกับสุขุมวิท (สายบ้านฉาง-ระยอง) ตรงข้ามกับตลาดนัดโต้รุ่งบ้านฉาง
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
พื้นที่โดยรอบเป็นเขตชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางมีจานวน ทั้งหมด 25 ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชน
ทาหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาล ให้มีความเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาพดี
มีการจัดตั้งชุมชน 25 ชุมชน ดังนี้คือ
1. ชุมชนบ้านเนินกระปรอก
2. ชุมชนบ้านฉาง - พลา
3. ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม
4. ชุมชนบ้านเนินกระปรอกตะวันออกประชุมมิตร
5. ชุมชนวัดบ้านฉาง
6. ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง
7. ชุมชนมิ่งมงคล
8. ชุมชน จ.คู่
9. ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา
10. ชุมชนเทพจินดา
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11. ชุมชนโด่งดัง
12. ชุมชนรวมมิตร
13. ชุมชนสวนสุขภาพ
14. ชุมชนบ้านฉาง – เนินกระปรอก
15. ชุมชนหนองใหญ่
16. ชุมชนตลาดโต้รุ่ง
17. ชุมชนไทวา
18. ชุมชนรวมสมพงษ์
19. ชุมชนดาวพิทักษ์
20. ชุมชนฟูาสีทอง
21. ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
22. รวมชมวิวเนินกระปรอก
23. ชุมชนปกปูองสถาบัน
24. ชุมชนเทพมงคล
25. ชุมชนมธุรส
จากสภาพชุมชนและที่ตั้งที่เป็นชุมชนนั้น อาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนจึงหลากหลาย
โดยแต่ละชุมชนจะมีการผลิตสินค้าชุมชน ผักปลอดสารพิษ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า กะปิ น้าปลา ผ้าบาติก
น้าพริกนานาชนิด มะม่วงนอกฤดู สบู่ แชมพู ครีมบารุงผิว ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด น้าชีวภาพ เป็นอาชีพในชุมชน
ย่อย ส่วนอาชีพเดิมและอาชีพหลักของชุมชน คือ การทาไร่มันสาปะหลัง ไร่อ้อย และทาสวนมะม่วง
ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ” เปลี่ยนแปลงชื่อ
ภาษาอังกฤษ จากเดิม AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE เปลี่ยนเป็น AKSORN BUSINESS
ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111/7 ม.3
ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เปิดดาเนินกิจการโรงเรียนเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2551 โดยมี
อาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2552 ได้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตเป็น ดร.มัลลิกา จันตะบุตร
เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
ปรัชญา ความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย
ความรู้ดี หมายถึง นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนจัดหาครูอาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เมื่อนักเรียนนักศึกษาสาเร็จแล้วสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้และที่สาคัญ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ทักษะเยี่ยม หมายถึง วิทยาลัยเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมี
ความชานาญ ในเรื่องของ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เปี่ยมวินัย หมายถึง ความมีวินัยในตนเองเรื่อง การเรียน การทางาน ไม่ฟุมเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่าย
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ใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น มีความสานึก ความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัย
ของบ้าน ของสังคม
อัตลักษณ์ บุคลิกดี มีความเป็นไทย
เอกลักษณ์ มีวินัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน มีคุณธรรมนาความรู้ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
2. พัฒนาการสอน
3. พัฒนาผู้เรียน
4. พัฒนาครูผู้สอน
พันธกิจ (Misson)
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน สู่ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาให้สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพและ
เป็นที่ยอบรับของชุมชน
5. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย ( Goals )
1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
3. หลักสูตรสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังจิตสานึก
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับระดับ
คุณภาพผู้เรียน ให้ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5. สถานศึกษามีมาตรฐานในการควบคุมความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
6. ผู้เรียนผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ
7. การบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของชุมชน
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอนสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
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จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558
สถานภาพ
ใบประกอบอาชีพ
ประเภท
บุคลากร

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรสนับสนุน

รวม

จานวน ครู
(คน) ประจา

ครู
พิเศษ

มี

1

1

1

1
28
3
5
38

1
26
3
5
36

1
23

2

2

25

ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญา ปริญญา
เอก
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1

5

5

1

1
5

23

6

3
26

5

ครู หมายถึง ผู้ที่ ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่ มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียน
วัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ชั้น ป (ปกติ)
แผนก

หลักสูตร/ประเภทวิชา

ชั้น ป (ทวิภาคี)

2

3

ปวช.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี

34

40

39

113

ปวช.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด

39

28

32

99

ปวช.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

123

77

98

298

196 145

169

510

รวม ปวช.

1

2

3

รวม

1

ปวส.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี

90

47

137

ปวส.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด

45

17

62

ปวส.แยกตามประเภทวิชา พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

72

86

158

207 150

357

402 295 169

867

รวม ปวส.

รวม ปวชและปวส.
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จานวนครู ปีการศึกษา 2558
สถานภาพ
ประเภทบุคลากร
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชา หมวดวิชาสามัญ
สาขาวิชา หมวดวิชาสามัญ
สาขางาน หมวดวิชาสามัญ

จานวน
(คน)

ครู
ประจา

3

ครู
พิเศษ

ใบประกอบวิชาชีพ
มี

ไม่มี

3

2

1

8

10

7

1

5

5

5

3

3

2

1

5

3

4

1

2

2

2

วุฒิการศึกษา
ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญาตรี

หลักสูตรที่จบ
ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ตรง

3

3

7

7

5

5

2

1

3

3

2

5

1

หมายเหตุ ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา

2

ไม่
ตรง

1
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจาแนกแต่ละตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
โดยคิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือสิ้นภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) จาแนกตามชั้นปี และภาพรวมของแผนกวิชา
โดยฝุายวิชาการ ฝุายทะเบียน และงานประกันคุณภาพภายในได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558
ได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการติดตาม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปโดยจาแนกตามชั้นปี และภาพรวมของแผนกวิชา
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัย ได้ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์
หลักสูตรทุกรายวิชาเพื่อนาไปจัดทาโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีทักษะ
กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยเทียบจากจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ในแต่ละชั้นปีตามสาขาวิชามีจานวนผู้เรียนทั้งหมด 831 คน ผ่านเกณฑ์ 790 คน คิดเป็นร้อยละ 95.06
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
จานวนผู้เรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 2558
หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

พณิชยกรรม

การบัญชี/
การบัญชี
การบัญชี/
การบัญชี
การบัญชี/
การบัญชี
การตลาด/
การตลาด
การตลาด/
การตลาด
การตลาด/
การตลาด
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
พณิชยกรรม

จานวนผู้เรียนที่ จานวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน
เหลือ

ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
2.00 ขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ

ชั้นปี

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนทั้งหมด

1

34

0

34

32

94.11

2

40

1

39

36

92.30

3

39

0

39

35

89.74

1

39

1

38

35

92.10

2

28

0

28

26

92.85

3

32

0

32

30

93.75

1

123

4

119

112

94.11
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พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
การบัญชี/
การบัญชี
การบัญชี/
การบัญชี
การตลาด/
การตลาด
การตลาด/
การตลาด
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

2

77

1

76

72

94.73

3

98

0

98

95

96.93

1

510
90

7
21

503
69

473
65

94.03
94.20

2

47

6

53

50

94.34

1

45

9

36

32

88.88

2

17

5

12

12

100.00

1

72

0

72

72

100.00

2

86

0

86

86

100.00

357
867

41
48

328
831

317
790

96.64
95.06

หมายเหตุ
1. ข้อมูลจานวนผู้เรียนที่ ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปี การศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ ได้รับอนุญาต ให้เปิดทาการสอน
3. นักเรียนที่ ออกกลางคันในปี การศึกษาที่ รายงาน
4. ในกรณีที่ มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจานวนนักเรียนที่ ลงทะเบียนทั้งหมดด้วย
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อย
ละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
80
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1) แบบสรุปผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2558 จากฝุายวิชาการ
2) จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปีตามสาขาวิชา จากงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปี 2558
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จาแนกตามชั้นปี และภาพรวมของแผนกวิชา โดยฝุายวิชาการ
ฝุายทะเบียน และงานประกันคุณภาพภายในได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2558 ได้มีการประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการติดตาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยจาแนกตามชัน้ ปี และภาพรวมของแผนกวิชา
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ติดตามนักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในปี การศึกษา 2558
โดยใช้แบบสารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของนักเรียนนักศึกษา สารวจความก้าวหน้าในการทางาน ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการที่ มีต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน-นักศึกษา ที่ ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์, ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อนักเรียน-นักศึกษา
ทีอ่ อกฝึกประสบการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ระดับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บ
มี
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบ
มี
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-500 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับ
มี
ข้อมูลที่ได้รับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับ
มี
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-500 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
มี
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 1

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1.หลักฐานเกี่ยวกับจานวนนักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
2.แบบประเมินความพึงพอใจตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2558
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้วางแผนในการดูแลและติดตามผู้เรียน จัดทาแผนปฏิบัติการ
ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการให้บริการวิชาชีพ สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการดูแลผู้เรียนกับผู้ปกครอง
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้จัดระบบการดูแลและติดตามผู้เรียนโดยจัดให้มี ระบบงาน
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว รวมทั้งระบบการแจ้งผลการเรียนผ่าน Internet โปรแกรม Sisa มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนเช่นกิจกรรมวันวิชาการ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆที่ผู้เรียนสนใจเช่น ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านวิชาชีพระยะสั้น
จากการดาเนินการทาให้ ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ร้อย 100.00 ของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินการ ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ปวช.3 และปวส.2)
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน จานวนผู้เรียนชั้นปี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ระดับชั้น
เรียนครบทุกรายวิชาตาม สุดท้ายที่สอบผ่าน
ร้อยละ
งาน
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ฯ
ปวช.

ประเภทวิชา พณิชยกรรม

39 / 113

39

100.00

32 / 99

32

100.00

98 / 298

98

100.00

169 / 510

169

100.00

47 / 137

47

100.00

สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ปวช.

ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด

ปวช.

ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.

ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
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ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

17 / 62

17

100.00

86 / 158

86

100.00

รวม ปวส.

150 / 357

150

100.00

รวม

319 / 867

319

100.00

สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานของสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ แยกตามระดับ สาขาวิชา
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สถานศึกษาได้วางแผนและเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมตัวสอบ (V-NET) ประจาปี การศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีผลการสอบที่ ผ่านเกณฑ์มากขึ้น
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ เช่นกิจกรรมสอนเสริม V-NET การสอนเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การสอนเสริม
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆที่ ผู้เรียนสนใจ จากการดาเนินการทาให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ร้อยละ 83.56 ของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินการ ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส
ความรู้พื้นฐานทั่วไป
จานวนผู้เรียนที่
จานวน
จานวนผู้เรียน ลงทะเบียนเข้า
ผู้เรียนชั้นปี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ที่ลงทะเบียน
ทดสอบทาง
สุดท้าย
เข้าทดสอบ
การศึกษา
ทั้งหมด
ระดับชาติขึ้นไป
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
39
33
29
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
32
23
23
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
98
80
78
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
169
136
130
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
47
50
47
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
17
13
11
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด

จานวนผู้เรียน
ที่มีผลการ
ร้อยละ
ทดสอบผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ

87.88

28

84.85

100.00

20

86.96

97.50

65

81.25

95.59
94.00

113
41

83.09
82.00

84.62

11

84.62
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ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

86

93

86

92.47

79

84.95

150
319

156
292

144
274

92.31
93.84

131
244

83.97
83.56

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานของสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ แยกตามระดับ สาขาวิชา
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness) จากปีการศึกษาทีผ่ ่านมา สถานศึกษาได้วางแผนและเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมตัวสอบ (V-NET) ประจาปี การศึกษา 2558 เพือ่ ให้นักเรียน-นักศึกษา มีผลการสอบที่ ผ่านเกณฑ์มากขึ้น
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการเช่นกิจกรรมวันวิชาการ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพเป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆที่ ผู้เรียนสนใจ จากการดาเนินการทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ร้อยละ 48.55 ของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินการ ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับชั้น ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา จานวน
งาน
ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้าย
ทั้งหมด
ปวช ประเภทวิชา พณิชยกรรม
39
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ปวช. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
32
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ปวช. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
98
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
169
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
47
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
17
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
86
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
150
รวม
319

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

จานวนผู้เรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

29

13

44.83

23

12

52.17

78

45

57.69

130
47

70
18

53.85
38.30

11

4

36.36

88

42

47.73

146
276

64
134

43.84
48.55
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4.85

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) จากสถานบันทดสอบทางการศึกษา
(องค์กรมหาชน)
2. ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิธีดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
เนื่องจากปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง ตังบ่งชี้นี้ไม่ต้องนามาคานวณ
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ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของผู้สาเร็จการศึกษา
ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี การศึกษา 2558 ฝุายวิชาการ กาหนดให้สาขาวิชา/สาขางาน วิเคราะห์หลักสูตร ปรับแผนการเรียน
วางแผนการจัดการเรียนรู้จัดตารางเรียนที่ เหมาะสม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ รับผิดชอบให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ที่ จะทาให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาของผู้เรียน อันเป็นผลของการบริหารจัดการของผู้บริหาร
วิทยาลัยฯ และนาผลการดาเนินการปีการศึกษาที่ผ่านมาพัฒนาการมาจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมมากขึ้น
ความพยายาม (Attempt) ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ ได้ทาแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยการเรียนการสอนที่ หลากหลายทาการประเมินผลตามสภาพจริง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนที่ เรียนอ่อน โดยการเรียนซ่อมเสริมพิเศษและโครงการกิจกรรมที่ วิทยาลัยจัดให้นักเรียน
ตลอดปี การศึกษาได้โอกาสให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีครูที่ ปรึกษาคอยให้คาแนะนา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการศึกษาได้ตามหลักสูตรทุกคน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
เมื่อเทียบกับแรกเข้าการศึกษาในหลักสูตร
ตารางที่ 1.7 จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
จานวนผู้เรียนแรก จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เข้า
ปีการศึกษา 2558
ปวช. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
44
29
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ปวช. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
33
23
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ปวช. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
127
77
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
204
129
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
67
44
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ปวส. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
17
6
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด

ร้อยละ
65.90

69.69

60.63

63.23
65.67

35.29
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ปวส.

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4.09

115

77

66.95

199
403

127
256

63.81
63.52

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ เดือนมิถุนายน ปวช. 2558 ,ปวส. 2558
2. ข้อมูลผู้ไม่สาเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้ารุ่นนั้น
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของผู้เรียนที่จบการศึกษา
เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อที่ตรงสาขาที่จบมา โดยฝุายวิชาการ ฝุายทะเบียน และงานประกันคุณภาพ
ภายในได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558 ได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน ตามกระบวนการ
PDCA เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี และจัดทาโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในกิจกรรมเรียนจบพบอาชีพ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบอาชีพ
ความพยายาม (Attempt) ฝุายวิชาการ ฝุายทะเบียน และงานประกันคุณภาพภายใน ดาเนินงาน
ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจาปี ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สาเร็จการศึกษา
เพิ่มช่องทางการติดต่อติดตามให้มากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผู้สาเร็จการศึกษาที่ ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.67 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตารางที่ 1.8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับชั้
น

ปวช.

ปวช.

ปวช.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม ปวช.
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม ปวส.
รวม

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผูไ้ ด้งานทาภายใน 1
ปี

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ผู้ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

รวมผู้ได้งานทา
ประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

29 / 113

3

10.34

0

0

26

89.66

29

100.00

23 / 99

1

4.35

0

0

22

95.65

23

100.00

77 / 298

1

1.30

0

0

76

98.70

77

100.00

129 / 510
44 / 137

5
1

3.88
2.27

0
0

0
0

124
43

96.12
97.73

100
44

77.52
100.00

6 / 62

0

0.00

0

0

6

100.00

6

100.00

77 / 158

32

41.56

3

1.90

42

54.55

77

100.00

127 / 357
256 / 867

33
38

25.98
14.84

3
3

0.84
0.35

91
215

71.65
83.98

127
227

100.00
88.67
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แบบสารวจการได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้สาเร็ จการศึกษา
(สถานศึกษาจัดทา)
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
ตามแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ได้งานทาภายใน 1 ปี
ในสถานประกอบการหน่วยงานต่าง
5. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูล
สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่ มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของผู้เรียนที่ จบการศึกษา
เพื่อที่ จะไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อที่ ตรงสาขาที่ จบมาและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการทางาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านความสามารถพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในอาชีพ โดยฝุายวิชาการ ฝุายทะเบียน งานประกันคุณภาพภายใน รวมถึงฝุายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2558 ได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวัดระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่ มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและจัดทาโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ในกิจกรรมเรียนจบพบอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบอาชีพ
ความพยายาม (Attempt) ฝุายวิชาการ ฝุายทะเบียน และงานประกันคุณภาพภายใน ดาเนินงาน
ตามโครงการที่ กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจาปี ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ทีม่ ีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตรา
มี
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์
2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานที่
มี
มีคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ ที่มีคุณภาพทั้ง 3
มี
ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
มี
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็จการศึกษา
5 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและ
มี
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ

คะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

5
5
5
5
4.85
4.09
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4.86
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่ สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ ีต่อคุณภาพ ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-

- 29 -

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมวางแผน กาหนดแนวทางการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน และจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา มีคาสั่งแต่งตั้ง และกาหนดหน้าที่ ขอบข่ายงาน
ในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมงาน โครงการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการที่ บรรจุในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดทาแผนการสอน
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ให้ครบกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยฯ เนินการให้ครูใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยกาหนด
รายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขา
งานมีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยร่วมกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่ เกีย่ วข้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนที่ มีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4)(5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

ผล มี/ไม่มี

1

สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

มี

2

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

มี

3

สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

มี

4

สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

มี

5

สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่ จัดการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
ร้อยละ 90
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4,5

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 1,2

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรและการเขียนแผนการเรียนรู้
3. กิจกรรมอมรมการพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพสู่อาเซียน
4. กิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาในระบบปกติ (320 ชัว่ โมง)
4.1 รายงานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4.2 รายงานแบบการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ ได้ทาโครงการศึกษาการจัดทาแผนการสอนที่ มีการบูรณาการ
ความรู้ด้านต่างๆ และมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2558
ความพยายาม (Atempt) วิทยาลัยฯให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนที่ เป็นสาคัญ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างมีคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรวม ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษามีครูที่ ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3 สถานศึกษามีครูที่ ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
4 มีครูที่ ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5

สถานศึกษามีครูที่ ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล มี/ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 1,5
ปฏิบัติตามประเด็น 1,4
ปฏิบัติตามประเด็น 1,3
ปฏิบัติตามประเด็น 1,2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานตารางสอน
3. แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและประชุมวางแผน
กาหนดแนวทางให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างสื่อและเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม การนิเทศ การบันทึกหลังการสอน ตลอดจนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูและทาบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง รวบรวมเสนอต่อวิทยาลัยเป็นสัปดาห์
ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียนและนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกาหนดข้อตกลงให้ครูผู้สอน
จัดทางานวิจัยอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ สอนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และนาผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ(5)
ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
มี
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
ร้อยละ 98
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
มี
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
ร้อยละ 80
3 สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทา
มี
บันทึกหลักการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
ร้อยละ 100
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที หลากหลาย
มี
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
มี
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน/หลักฐานตารางสอน
2. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรียนสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการสอน
4. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการตามแผนและร่วมประชุมวางแผน กาหนดแนวทาง
ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถ
นาผลไปใช้ในการพัฒนาที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนและจัดโครงการประเมินผลการเรียนโดย
ใช้ระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจากการ
วัดผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายที่ สอนโดยกาหนดไว้ในโครงการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนพร้อมสาเนาแจกผู้เรียนทุกคนรวมทั้งติพร้อมทั้งจัดทาสมุดประเมินผล
และ Progress Chart แสดงความก้าวหน้าและนาผลไปใช้ครบทุกรายวิชา อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
นาโปรแกรม SISA มาใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ครูผู้สอนจานวนทั้งหมด 26 คน จัดทาโครงการสอนรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้เกณฑ์วัดประเมินผล Progress Chart แสดงความก้าวหน้าผู้เรียน พร้อมจัดทาสมุดประเมินผลประจารายวิชา
ครบทุกรายวิชา ทั้งหมด จานวน 154 วิชา ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ(5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

ผล มี/ไม่มี

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาทีส่ อน

มี

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่ หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

มี

มี

มี
มี
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ตารางแสดงข้อมูลข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ตารางแสดงข้อมูลตารางสอนรายบุคคล จาแนกตามแผนกวิชา
3. ตารางแสดงข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา
4. ตารางแสดงข้อมูลครูผู้สอนทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
5. กิจกรรมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา SISA
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยจัดทาแผนงาน/โครงการฝึกงานในสถานประกอบการใช้ร่วมประชุม
วางแผนกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในระบบปกติ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นผู้ประสานงาน ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง และกาหนดหน้าที่ ขอบข่ายในความรับผิดชอบ
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมงาน โครงการเตรียมตน ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทีบ่ รรจุในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน มีการสัมมนาการฝึกงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดทาแผนการสอน แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามหลักการ
ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกาหนดตามบริบทของสถานศึกษาและสถานศึกษา
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานประกอบการดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ
หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) อย่างน้อย 1 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน
ก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูที่ปรึกษา
หัวหน้าแผนกวิชา คณะครูและบุคลากร ในสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมชี้แจง มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียน
ในสถานประกอบการหน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงาน ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ตลอดจน
ได้มีการจัดสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบประเมิน 5 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลจากการได้ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ / กิจกรรม โดยจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบโดยนาเสนอข้อมูลในภาพรวม จาแนกตามประเภทสถานประกอบการ จาแนกตามสาขาวิชาชีพ
ที่จัดการเรียนการสอนจาแนกตามระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้คะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 ถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3
4
5

ผล มี/ไม่มี
มี
มี

สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
หน่วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน

มี

สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

มี

มี
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ตารางแสดงข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่ผ่านการคัดเลือกและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตามหลักสูตร
2. ตารางแสดงข้อมูล การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมคู่มือการฝึกงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงานกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
4. แบบประเมินผลการฝึกงานของสถานประกอบการ
5. กิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบในการจัดการศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่ สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การประชุม วาระการดารงตาแหน่งกาหนดตามวาระละ 2 ปี
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยจัดการประชุม
กรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครัง้ มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากผลการดาเนินงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยส่งผลให้พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานวิทยาลัย ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ กาหนดในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
มี
2 สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียน
มี
ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ที่
มี
กาหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
4 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
มี
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. เครื่องมือในการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษา
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรมีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้วางแผนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จากแผนดังกล่าวได้นามาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยมุ่งเน้นพันธกิจ และวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษารวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ และเอกชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาทางด้านบุคลากรและวิชาชีพ ได้แก่
1.การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ทิศทางการบริหาร จัดการสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการบริหาร 3. การประสานงานทั้งบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา ความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ 4.ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่ นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย 5. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากผลการดาเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ทาให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพบุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเป็นผู้บริหารที่ มีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นา มีแผนงานผู้บริหาร โดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในสถานศึกษามีความโปร่งใส ปฏิบัติตามประเด็น (1).(2) (3).(4) และ (5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
3
4
5

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณไปดาเนินการ ครูและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาให้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ตาม จุดเน้น จุดเด่น เป็นที่ยอมรับ
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยมีการกาหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามแผนงานและนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินความพึงพอใจและนาผลการประเมินมาพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) วิทยาลัยมีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และได้ ปฏิบัติตามประเด็น
(1)(2)(3)(4) และ (5) ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1

สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

มี

2

สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

มี

3

สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ

มี

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นา
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู บุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นาความคิดเห็นของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผลจากการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผล มี/ไม่มี
มี
มี
มี

4

สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา

มี

5

สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ ย 3.51 – 5.00

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 – 2559
2. รายงานการประชุมบุคลากรและครูทุกฝุาย
3. รายงานการประชุมผู้ปกครอง
4. แบบประเมินผู้บริหาร
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการวางแผน และมอบหมายหน้าที่ ให้แก่บุคลากร ทาหน้าที่
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัด การระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพยายาม (Attempt) บุคลากรที่ ได้รับมอบหมายตามคาสั่งของสถานศึกษาดาเนินการควบคุม ดูแล
จัดการให้การใช้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพของจัดการให้การบริการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ทีจ่ าเป็นสาหรับสถานศึกษาที
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อปูองกันการสูญหาย
ของข้อมูล

ผล มี/ไม่มี
มี

2

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

มี

3

สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ

มี

4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน

มี

5

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ ย 3.51-5.00

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ แผนประจาปี
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี 2558 ที่ สาคัญอย่างน้อย 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านการทะเลาะวาท
3) ด้านสิ่งเสพติด 4) ด้านสังคม 5) ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ผู้เรียนและผู้ปกครองได้แก่โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันและทะเลาะวิวาท,
โครงการหมวกกันน็อค
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยดาเนินการตามแผนงานโครงการโดยมีส่วนร่วมครูและบุคลากร
และนักเรียนนักศึกษาที่ ร่วมดาเนินการค้นหาความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติได้ 5 ข้อ ซึ่งการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

ผล มี/ไม่มี

1

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ สาคัญอย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง

มี

2

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

มี

3

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

4

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

มี

5

สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการสวมหมวกกันน็อค
2. โครงการขับขี่ปลอดภัย
3. โครงการดับเพลิงเบื้องต้น
4. โครงการตรวจสารเสพติด
5. โครงการปูองกันไข้เลือดออก
6. โครงการบริจาคโลหิต
7. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
8. โครงการกีฬาสี
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้จัดทาโครงการติดตามเพื่อช่วยเหลือแนะนากับผู้เรียนโดยมีคาสั่ง
แต่งตั้งครูที่ ปรึกษาผู้เรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ครูที่ ปรึกษาได้พบผู้เรียนในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 08.10-08.20 น.
หลังทากิจกรรมหน้าเสาธงจัดชั่วโมง Home Room ในตารางสอนเพื่อให้ครูพบกับผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แนะนาแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัวเพื่อให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียนปฏิบัติได้ 5 ข้อ ซึ่งการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
มี
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มี
3
4
5

สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการเยี่ยมบ้าน
2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
3. โครงการแนะแนวสัญจร
4. โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน

คะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงงาน ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2558
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา จานวน 9 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาระบบและบารุงรักษา
พัสดุครุภัณฑ์ 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร D (ทาสีใหม่) 3. กิจกรรมจัดซื้อกระดาน White board
ห้องเรียนรวม 4. กิจกรรมจัดซื้อปูายชื่อ และประตูม้วน 5. กิจกรรมการติดตั้งวงจรไฟฟูาบริเวณหอประชุมกัลปพฤกษ์
6. กิจกรรมจัดซ่อมตู้เย็น 7. กิจกรรมซ่อมหม้อแปลงไฟฟูาภายในวิทยาลัย 8. กิจกรรมต่อเติมซ่อมแซมกาแพงลวดหนาม
ฉาบรอยร้าวอาคาร E 9. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
1

ผล มี/ไม่มี

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

3

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน

มี

4

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มี

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

2

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน

ดีมาก
ดี

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ

5
4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการพัฒนาระบบและบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร D (ทาสีใหม่)
3. กิจกรรมจัดซื้อกระดาน White board ห้อง เรียนรวม
4. กิจกรรมจัดซื้อปูายชื่อ และประตูม้วน
5. กิจกรรมการติดตั้งวงจรไฟฟูาบริเวณหอประชุมกัลปพฤกษ์
6. กิจกรรมจัดซ่อมตู้เย็น
7. กิจกรรมซ่อมหม้อแปลงไฟฟูาภายในวิทยาลัย
8. กิจกรรมต่อเติมซ่อมแซมกาแพงลวดหนาม ฉาบรอยร้าวอาคาร E
9. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการการเรียนการสอน และจัดทาโครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์
ที่มีอยู่ให้ใสภาพพร้อมใช้งานการเรียนการสอน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยดาเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์-ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชา ดังนี้ 1) ทาแบบบันทึกคาขอใช้ครุภัณฑ์ 2) ทาแบบรายงานการซ่อมบารุง
3) มีการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
4) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement ) ผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ พบว่า จานวนสาขางานที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีความเหมาะสมในการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

ผล มี/ไม่มี

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

มี

2

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มี

3

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน

มี

4

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มี

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แบบบันทึกคาขอใช้ครุภัณฑ์
2. แบบรายงานการซ่อมบารุง
3. แบบประเมินความพึงพอใจครุภัณฑ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับที่ 1 ปี 2551 – 2553 ,
ฉบับที่ 2 ปี 2554-2556 และ ฉบับที่ 3 ปี 2557-2559 ที่เกี่ยวข้องกับผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยได้กาหนดในพันธกิจข้อ 8 ว่าด้วย ปลูกฝังการทางานของครูให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และส่งเสริมบุคลากร
ให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความพยายาม (Attempt) จากแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ได้นามาจัดแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กาหนดให้พันธกิจ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาทั้งนี้ สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานบุคลากรรับผิดชอบในด้านการส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้พร้อมซึ่งการเป็นผู้มีความรู้คุณธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและความสามารถจัดการเรียน
ตลอดจนมีความสามารถในการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement ) ผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ พบว่า ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลกรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มี
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล มี/ไม่มี
มี
มี

มี

มี
มี
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. โครงการอบรมการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทา Application
3. โครงการอบรมการทาประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
- การประกวดครูดีเด่น
- การเรียนด้วยกระบวนการวิจัย
- ฝึกอบรมการจัดทาหลักสูตรสมรรถนะ
7. โครงการทัศนศึกษา
8. งานเลี้ยงปีใหม่
10.โครงการสวัสดิการต่างๆ

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ร่วมประชุมวางแผน กาหนดแนวทางในการดาเนินการบริหาร
การเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของการศึกษา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างาน ประสานงาน กาหนดแนวทางในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณเกี่ยวกับ
งบดาเนินการ โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติงานประจาปี มีขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยกาหนดแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
สาขางานอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ทาโครงการ ในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกจิตสานึกและสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยสถานศึกษา ได้กาหนด
แนวทางในการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตามงบประมาณที่ได้รับ มีการเซ็นอนุมัติ รับทราบตามลาดับชั้น จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
หัวหน้าแผนก/ฝุาย ผู้อานวยการ และผู้จัดการวิทยาลัย โดยเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า มีการนิเทศติดตาม
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เสนอจัดซื้อได้ตลอดปีการศึกษา
นอกเหนือจากที่วางแผนไว้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement )ผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ พบว่า ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
มี
ของงบดาเนินการ
2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่
ไม่มี
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
มี
ละ 1 ของงบดาเนินการ
4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด
มี
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้าง
มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
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ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
งบประมาณการดาเนินงานวิทยาลัยฯ ประจาปี 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้จัดทาแผน โครงการในการประสานงานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ ได้รับการบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ งบประมาณ
วัสดุ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ได้ค่าคะแนน 5
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
มี
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่ มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิน่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ ในประเทศ
มี
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่ เปิดสอน
3 สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่ มีส่วนร่วมในการจัด
มี
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
มี
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
มี
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
4.91
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
จุดเด่นได้แก่ตัวบ่งชี้ ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม/ โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/ โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน มีการประชุมวางแผน โดยจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2558 และกาหนด
จัดทาโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน/ องค์กร/ สถานศึกษา เนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA
ความพยายาม (Attempt) ฝุายวิชาการได้ดาเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมให้บริการชุมชน ตามโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้ สรุปผลการดาเนินการไว้เป็นระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของการให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 3 โครงการ อยู่ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ กิจกรรม ต่อปี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51
– 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล (มี/ ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. รายงานสรุปและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ดังนี้
สาขาการบัญชี
กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 2 ครั้ง
- โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
- โรงเรียนวัดชากหมาก
สาขาการตลาด
กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน 2 ครั้ง
- โรงเรียนบ้านสัตหีบ
- โรงเรียนวัดมาบข่า
สาขาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 ครั้ง
- โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
- โรงเรียนวัดพลา
6. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- 66 -

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1

ค่าคะแนน
5

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความสาคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุ่มชน,
องค์กร สถานศึกษา ได้จัดนักเรียน – นักศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับสาขาวิชา เพื่อบริการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้าร่วมรับการอบรม
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาวิชาโครงการ
ของผู้เรียนในระดับ ปวช. และปวส. โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาโครงการ มีการประชุมวางแผน โดยจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2558
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้จัดทาโครงการวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียน – นักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ กิจกรรมโครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมเผยแพร่โครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริม
การทาโครงการวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา โดยให้ครูทุกคนในโรงเรียนดูแลและเป็นที่ปรึกษา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาโครงการโดยกาหนดให้นักเรียนระดับ ปวช.3 จัดทาโครงการ 3 คน ต่อ 1 ผลงาน
และนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 จัดทาโครงการ 2 คน ต่อ 1 ผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้นและระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5 สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล (มี/ ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมโครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
2. รายชื่อโครงการทั้งหมด
3. แบบตอบรับการนาโครงการไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. หน้าเว็บไซด์ที่นาผลงานโครงการไปเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการจัดทางานวิจัย
สื่อ สิ่งประดิษฐ์ ของครู โดยจัดให้มีการทางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ผลงาน ต่อครู 1 ท่าน มีการประชุม
วางแผน โดยจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2558
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้จัดทาโครงการทาวิชัยเพื่อสถานศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดับนี้ คือ กิจกรรมประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
กิจกรรมประกวดแข่งขันงานวิชัยจังหวัดระยอง กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง (ประกวดวิจัยสถาบัน)
และกิจกรรมวิจัยของคุรุสภา เพื่อส่งเสริมให้ครู- อาจารย์ได้พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สถานศึกษา จังหวัด
และระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครูอยู่ในระดับ ดีมาก (ในปีการศึกษา 2558 ครู- อาจารย์ได้รางวัลจากการแข่งขันงานวิจัยทั้งหมด
11 รางวัล)
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

ผล (มี/ ไม่ม)ี

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมกิจกรรมโครงการ
-กิจกรรมประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน กิจกรรมประกวดแข่งขันงานวิจัย
จังหวัดระยอง
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง (ประกวดวิจัยสถาบัน)
-กิจกรรมประกวดงานวิจัยของคุรุสภา
-กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน (สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน)
2. รายชื่อผลงานวิจัยทั้งหมด
3. แบบตอบรับการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. หน้าเว็บไซด์ที่นางานวิจัยไปเผยแพร่
5. เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการประกวดงานวิจัย
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
มาตรฐาน
5.1
5.2
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ค่าคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ มีแผนปฏิบัติงาน และได้ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการอบรมความรู้ในการทาวิจัย และการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
ตลอดปีการศึกษา
2. ครู-อาจารย์ให้ความร่วมมือในการจัดทาวิจัยเพื่อสถานศึกษา จัดส่งประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ ได้รับรางวัลในปี 2558 ทั้งหมด 11รางวัล
3. นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ความสาคัญกับโครงการสร้างสรรค์ผลงาน และสิ่งประดิษฐ์
และทางวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของนักเรียนขึ้นในวันวิชาการ
เป็นประจาทุกปี และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในปี 2559 จะส่งแข่งขันสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประจากลุ่มภาคกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของนักเรียน-นักศึกษาให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-

- 72 -

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยได้จัดทาแผนงาน/ โครงการพัฒนาปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตระหนัก
ถึงการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีงาม ปลูกฝังให้มีความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับ
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน 10
กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันแม่ 2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 3. กิจกรรมวันพ่อ 4. กิจกรรมบวชชีพราหมณ์
ภาคฤดูร้อน 5. กิจกรรมไหว้ครู 6. กิจกรรมลอยกระทง 7. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 8. กิจกรรมวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชา 9. กิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสันติภาพ 10. กิจกรรมร่วมทาดีประเพณีอักษร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
1
2
3

4

ประเด็นพิจารณา

ผล (มี/ ไม่ม)ี

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน้อยกว่า 5 โครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี
มี
มี

มี
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5

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอนสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
รายงานสรุปและประเมินผลกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. กิจกรรมวันแม่
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
3. กิจกรรมวันพ่อ
4. กิจกรรมบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน
5. กิจกรรมไหว้ครู
6. กิจกรรมลอยกระทง
7. กิจกรรมวันสุนทรภู่
8. กิจกรรมวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา
9. กิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสันติภาพ
10. กิจกรรมร่วมทาดีประเพณีอักษร

มี

- 74 -

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรมในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ความตระหนัก (Awareness)วิทยาลัยเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรจุในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
ความพยายาม (Attempt)วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 7โครงการ ได้แก่ 1)กิจกรรมอาชีวะสร้างคนสร้างชาติ 2)กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3)กิจกรรมเปิดโลกปิโตรเลียม 4)กิจกรรมเข้าค่ายศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง
5)กิจกรรมจิตอาสา 6)กิจกรรมทัศนศึกษา 7)ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรม/โครงการดังกล่าวครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา การจัดกรรม/โครงการต่าง ๆ นั้น ได้จัดประสบการณ์ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตามลักษณะความเหมาะสมของกิจกรรมและผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรมในด้านปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล (มี/ ไม่ม)ี
1
2
3
4
5

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
รายงานสรุปและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมอาชีวะสร้างคนสร้างชาติ
2. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3. กิจกรรมเปิดโลกปิโตรเลียม
4. กิจกรรมเข้าค่ายศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
7. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยจัดทาแผนงาน/ โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมที่เน้น
ความสามัคคี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักในกิจกรรมนันทนาการที่เน้นกิจกรรมที่ตนเองชอบ เพื่อให้เกิด
ความจรรโลงใจผ่อนคลายจากกิจกรรมหลัก กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชน์ต่อทุกคน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม ประจาปี 2558
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา จานวน 9 โครงการ ได้แก่ 1. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
2. กิจกรรมกีฬาสี 3. กิจกรรมอักษร Happy day 4. กิจกรรมอักษรไนท์ปาร์ตี้ 5. กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
6. กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด 7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 8. กิจกรรมเรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กส์
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
1
2
3
4

5

ประเด็นพิจารณา

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ด้านกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

ผล (มี/ ไม่ม)ี
มี
มี
มี
มี

มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
รายงานสรุปและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
2. กิจกรรมกีฬาสี
3. กิจกรรมอักษร Happy day
4. กิจกรรมอักษรไนท์ปาร์ตี้
5. กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
6. กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด
7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
8. กิจกรรมเรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กส์
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพภายในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยจัดทาโครงการพัฒนาปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยจึงน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการสอนปรัชญาดังกล่าวให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ได้นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน กิจกรรมการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 6 โครงการ ได้แก่ 1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน
3. กิจกรรมชมรมจิตอาสา 4. กิจกรรมบริจาคโลหิต 5. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 6. กิจกรรมวันวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ระดับคุณภาพภายในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
1
2
3
4

5

ประเด็นพิจารณา

ผล (มี/ ไม่ม)ี

สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00

มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี
มี

มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
รายงานสรุปและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน
3. กิจกรรมชมรมจิตอาสา
4. กิจกรรมบริจาคโลหิต
5. กิจกรรมคอมพิวเตอร์
6. กิจกรรมวันวิชาการ
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4

ค่าคะแนน
5
5
5
5

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมและมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ผลการดาเนินงานที่ได้
คือ นักเรียน-นักศึกษามีจิตจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
มีจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และนักเรียน-นักศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม (Attempt) วิทยาลัย ดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดทาคู่มือ หลักฐานข้อคิดเห็นต่าง ๆ และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) เพื่อนาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

ผล (มี/ ไม่ม)ี

1

สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มี

2

สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มี

3

สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มี

4
5

สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

มี
มี

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติการประจาปี/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. คู่มือการประกันคุณภาพ
4. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการโดยยึดหลักกระบวนการ
PDCA ในการดาเนินการของระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย และตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มีดังนี้ 1. การศึกษาและเตรียมการ วิทยาลัยได้ตั้งคณะทางานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่อง
ของการศึกษาแนวคิด รูปแบบ จัดทาสื่อ เอกสารคู่มือ และเครื่องมือ เพื่อคุณภาพการศึกษา และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีการทบทวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยทบทวนงานต่าง ๆ ที่ได้ทาการวางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจและนาไปปฏิบัติ 3. การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ กาหนดระยะเวลาและแนวทาง
การตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี นาเสนอคณะกรรม
การสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัด 4. การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงแก่ไขปฏิบัติงานที่พบว่าไม่เป็นไปตามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย สรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
โดยจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี สาหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ให้พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปจากขั้นตอนการพัฒนางานโดยใช้หลักการ PDCA
ความพยายาม (Attempt)วิทยาลัย ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถนาผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนาต่อได้
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ปีการศึกษา 2558
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ที่กาหนดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 32 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี 1 ตัวบ่งชี้
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ - ตัวบ่งชี้ และอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง - ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ผลการดาเนินงาน

มาตรฐาน
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.1
√
1.2
√
1.3
√
1.4
√
1.5
√
1.6
1.7
√
1.8
√
1.9
√
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มาตรฐาน
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
6
6
6
6
7

ตัวบ่งชี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

ดีมาก
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ดี

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ตัวบ่งชี้มากกว่า 30 ข้อ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง หรือปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้มากกว่า 24 ข้อ
ตัวบ่งชี้มากกว่า 18 ข้อ
ตัวบ่งชี้มากกว่า 12 ข้อ
ตัวบ่งชี้มากกว่า 1 ข้อ

5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมากจานวน 30-34 ตัวบ่งชี้
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จะได้ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2

ค่าคะแนน
5
5

ผลสัมฤทธิ์
ค่าคะแนน
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

คะแนน 4.51 ขึ้นไป
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
คะแนน 2.51 ขึ้นไป
คะแนน 1.51 ขึ้นไป
คะแนน 1 ขึ้นไป

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1.วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติงาน และได้ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
-
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1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
คะแนน ระดับคุณภาพ
1 / 1.1
5
ดีมาก
1 / 1.2
5
ดีมาก
1 / 1.3
5
ดีมาก
1 / 1.4
5
ดีมาก
1 / 1.5
4.85
ดีมาก
1 / 1.6
1 / 1.7
4.09
ดีมาก
1 / 1.8
5
ดีมาก
1 / 1.9
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 38.94
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
4.86
ดีมาก
2 / 2.1
5
ดีมาก
2 / 2.2
5
ดีมาก
2 / 2.3
5
ดีมาก
2 / 2.4
5
ดีมาก
2 / 2.5
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
25
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
5.00
ดีมาก
3 / 3.1
5
ดีมาก
3 / 3.2
5
ดีมาก
3 / 3.3
5
ดีมาก
3 / 3.4
5
ดีมาก
3 / 3.5
5
ดีมาก
3 / 3.6
5
ดีมาก
3 / 3.7
5
ดีมาก
3 / 3.8
5
ดีมาก
3 / 3.9
5
ดีมาก
3 / 3.10
5
ดีมาก
3 / 3.11
4
ดี
3 / 3.12
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
59
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
4.91
ดีมาก
4 / 4.1
5
ดีมาก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
5
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
5.00
ดีมาก
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5 / 5.1
5 / 5.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5
6 / 6.9
6 / 6.10
6 / 6.11
6 / 6.12
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
7 / 7.1
7 / 7.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7

5
5
10
5.00
5
5
5
5
20
5.00
5
5
10
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

ใช่
ใช่
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 จุดเด่น
1. ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์จัดทาวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถานศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดส่งเข้าประกวดผลงานวิจัยในระดับต่างๆเช่นระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศจนได้รับรางวัลทั้งหมด
ในปี 2558 จานวน 11 รางวัลได้แก่รางวัลวิจัยระดับดีมาก 4 รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัลเหรียญทองแดง 3 รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับภาคเป็นประจาทุกได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในปี 2558 จานวน 57 รางวัลได้แก่เหรียญทอง 25 เหรียญเหรียญเงิน 19 เหรียญเหรียญทองแดง 13 เหรียญ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการจัดอบรมการใช้โปรแกรมตารางงาน
และจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาอาชีพงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตาราง
ทาการ) มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมด 27 คน ได้แก่นักเรียนสาขาการบัญชี จานวน 14 คน และครูผู้สอนจานวน 13 คน
2.2 จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
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3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นตังต่อไปนี้
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นการศึกษาแบบองค์รวมบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศาสนา
การเมืองและได้เพิ่มคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ 10 ประการเข้าไว้ในแผนการสอนด้วย
2. เน้นผลต่อผู้เรียนทั้งในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยกาหนดนโยบายการศึกษาที่คานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามวิธีที่ถนัดและสนใจเรียนอย่างสนุกเล่นให้ได้ความรู้
มีความสุขกับการเรียนครูสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ทาให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองและมีความสุขกับการเรียน
3. พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนให้
มากขึน้ โดยเน้นให้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
4. พัฒนาอาคารเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย
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ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ตัวบ่งชี้

-

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้รับคุณภาพดีมาก)
1. ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คู่มือการประกัน
คุณภาพ แผนการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี ได้ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดีจนทาให้ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทุกมาตรฐาน แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้รับคุณภาพต่ากว่าพอใช้)
ข้อเสนอแนะ
-

ลงนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. …………………………………………………… ประธานกรรมการ
( ดร. มัลลิกา จันตะบุตร )
2. …………………………………………………… กรรมการ
( ดร. วิมลรัตน์ บุญชู )
3. …………………………………………………… กรรมการ
( นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี )
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4. …………………………………………………… กรรมการ
( นางนิภาพร นอกสันเทียะ )
5. …………………………………………………… กรรมการ
( นางจริยา เจตะวัฒนะ )
6. …………………………………………………… กรรมการและเลขานุการ
( นางอุทุมพร บุญญา )

