บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1.1 ประวัติของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
การประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535
1.1.2 ขนำดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อุดรธานี-ขอนแก่น ) ตาบลปะโค อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์
41370 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4233–1988, 0-4220-0577 Website : www.Kwicec.ac.th
E–mail : Kwicec.ac.th@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : UdonThani05 บนเนื้อที่ 23
ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
แผนที่ตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพกุมภวำปีโดยสังเขป
ไปอาเภอหนองแสง

ไป บ.ข.ส. อาเภอกุมภวาปี

ไปจังหวัดขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ(อุดร-ขอนแก่น)

ธนาคารกรุงไทย
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ไปอาเภอศรีธาตุ-วังสามหมอ
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1.2 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
1.2.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
เปิดสอนประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรมดังนี้
1. สาขาวิชายานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดสอนประเภทวิชำพำณิชยกรรมดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1.2.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2556
เปิดสอนประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม มีดังนี้
1. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
5. สาขาวิชาเครื่องมือกล
เปิดสอนประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ มีดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาพัฒนาเว็บเพจ
3. สาขาวิชาการตลาด
เปิดสอนประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีดังนี้
1. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น และหลำกหลำย
เปิดสอนประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม มีดังนี้
1. เปิดสอนแบบหลากหลาย
เปิดสอนประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีดังนี้
1. เปิดสอนแบบหลากหลาย
เปิดสอนประเภทวิชำคหกรรม มีดังนี้
1. เปิดสอนแบบหลากหลาย
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1.3 สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาโครงการ กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์
ผลกำร
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรตัดสิน
ของกำร
ประเมิน
ดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ - ดี 70 – 79.99
ร้อยละ
พอใช้
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป - พอใช้ 60 – 69.99
61.50
(3)
(5คะแนน)
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึง - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
พอใจของสถานประกอบการ - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ปฏิบัติ (1)
ดีมาก
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
และมีผล (5)
(5)
คุณภาพของผู้เรียน
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
(5 คะแนน)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
- ดี 70 – 79.99
ร้อยละ
ดีมาก
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- พอใช้ 60 – 69.99
99.04
(5)
(5 คะแนน)
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของ
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก - ดี 55 – 64.99
การทดสอบทางการศึกษา
- พอใช้ 45 - 54.99
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99
(v-net) ตั้งแต่ค่าคะแนน
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
ดี
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
(4)
ร้อยละ
(5 คะแนน)
59.22
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(v-net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
(5 คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55 – 64.99
- พอใช้ 45 – 54.99
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ร้อยละ
24.82

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(1)

- ดีมาก 80 ขึน้ ไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช้ 60 – 69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช้ 60 – 69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา - ดี 70 – 79.99
หรือประกอบอาชีพอิสระ
- พอใช้ 60 – 69.99
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
(5 คะแนน)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ยกเว้นการ
ประเมิน
ตาม
หนังสือ
ที่ ศธ.
0606/219
1
ร้อยละ
44.63

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(1)

ร้อยละ
90.25

ดีมาก
(5)

ฌ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
พึงพอใจของสถาน- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ - พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ปฏิบัติ (1)
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) และมีผล (5)
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
การศึกษา (5 คะแนน)
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 เฉลี่ย

ผลกำร
ประเมิน

ดีมาก
(5)
3.62

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจชองสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวบ่งขี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพ
ในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน (5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพ
ในการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา (5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ในการจัดการเรียนการสอน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
รายวิชา (5คะแนน)
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ในการวัดและประเมินผลการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
(5คะแนน)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ในการฝึกงาน (5 คะแนน)
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2 เฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ
(1) - (4)

ดี
(4)

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี
(4)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)
4.60
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สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งขี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี –
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับ
คุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ฯ(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
(5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ฏ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับ
คุณภาพในการบริหารงานใน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา (5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการบริหารจัดการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ของสถานศึกษา (5คะแนน) - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
คุณภาพในการบริหารความ - ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
เสี่ยง (5คะแนน)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ในการจัดระบบดูแลผู้เรียน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
(5คะแนน)
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการพัฒนาและ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยาบริการ (5คะแนน)

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)
ปฏิบัติ 5 ข้อ

ฐ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ (5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับ
คุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ (5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับ
คุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
(5คะแนน)
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3 เฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี
(4)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)
4.91

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

ฑ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการบริหารจัดการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
บริการวิชาการและวิชาชีพ - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4 เฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์
ผลกำร
ของกำร
ประเมิน
ดำเนินงำน
ปฏิบัติ 4 ข้อ

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี -

ดี
(4)
4.00

ฒ
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการบริหารจัดการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
สร้างสรรค์หรืองาน วิจัย
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ผู้เรียน (5คะแนน)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการบริหารจัดการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
สร้างสรรค์หรืองาน วิจัยของ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ครู (5 คะแนน)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5 เฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)
5.00

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งาน วิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี –

ณ
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับ
คุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับ
คุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (5คะแนน)

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการส่งเสริมด้าน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
การกีฬาและนันทนาการ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
(5คะแนน)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คุณภาพในการปลูกฝัง
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
จิตสานึกด้านปรัชญาของ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
เศรษฐกิจพอเพียง (5คะแนน) - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6 เฉลี่ย

สัมฤทธิผล
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)
5.00

ด
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี –
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับ
คุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
ปฏิบัติ
ดีมาก
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
(1) - (5)
(5)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับ
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
จานวนตัว
คุณภาพในการดาเนินงาน
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
บ่งชี้ที่มีผล
ตามมาตรฐานการ
- ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี้และไม่มี
การตัดสิน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
ตามเกณฑ์
ดี
(5 คะแนน)
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูงสุดใน
(4)
- ดี 24 - 29 ตัวบ่งชี้
ระดับ ดีมาก
- พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี้
จานวน 25
- ต้องปรับปรุง 12 - 17 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 เฉลี่ย
4.50
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ต
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 8
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ
คุณภาพในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับ
คุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการ
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับ
คุณภาพในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา (5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับ
คุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับ
คุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
(5คะแนน)

เกณฑ์กำรตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช้ 60 - 69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
ดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ปฏิบัติ
(1) - (5)

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ
(1) - (5)

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
(5)

ร้อยละ
90

ดีมาก
(5)

ถ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
คุณภาพในการบริหาร
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
การเงินและงบประมาณ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ปฏิบัติ (1)
(5คะแนน)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (5)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของ - ดี 70 – 79.99
ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
- พอใช้ 60 - 69.99
ร้อยละ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มี - ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
99.17
ผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
(5คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของ - ดีมาก 80 ขึ้นไป
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม
- ดี 70 – 79.99
ร้อยละ
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า - พอใช้ 60 - 69.99
94.42
(5คะแนน)
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ความพึงพอใจของผู้สาเร็จ - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ปฏิบตั ิ (1)
การฝึกอบรมที่มีต่อการนา - พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
และมีผล (5)
ความรู้สามารถไปใช้
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล (2)
ประโยชน์ (5คะแนน)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8 เฉลี่ย
สรุปผลกำรประเมิน 8 มำตรฐำน 45 ตังบ่งชี้ มีค่ำเฉลี่ย

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)
5.00
4.57

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 8
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ท
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ไม่มี –
1.4 จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ทดี่ ำเนินกำรได้ในระดับดีมำก เรียงตามลาดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจชองสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งขี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองาน วิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ทีด่ ำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งขี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ทีด่ ำเนินกำรได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ทีด่ ำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุง
เรียงตามลาดับดังนี้
-ไม่มีมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ทีด่ ำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เรียงตามลาดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
1.5 แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
1. โครงการพบครูที่ปรึกษา
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
4. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ
5. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
6. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
7. โครงการประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
8. โครงการเรียนผ่านระบบ Edmodo
9. โครงการสนทนาภาษาอังกฤษประจาวัน
10. โครงการเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
11. โครงการความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างภาคสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ
12. โครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก
15. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
16. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
17. โครงการเปิดบ้านรับน้อง
18. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
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19. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
20. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
21. โครงการวันแม่แห่งชาติ
22. โครงการวันวิสาขบูชา
23. โครงการวันเข้าพรรษา
24. โครงการวันคริสต์มาส
25. โครงการวันสุนทรภู่
26. โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
27. โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
28. โครงการสอนปรับพื้นฐานการเรียนรู้
29. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
30. โครงการจัดระบบการนาเสนอวิชาโครงการ
31. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
32. โครงการวันไหว้ครู
ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
1. โครงการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
2. โครงการนิเทศการสอน
3. โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
4. โครงการการประเมินผล V-net
5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
6. โครงการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อจัดส่งนักศึกษาออกฝึกงาน
7. โครงการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้ทุกสาขาวิชา
8. โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
9. โครงการส่งเสริมการจัดทาสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของครูผู้สอน
10. โครงการอบรมการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
11. โครงการอบรมการทาสื่อการเรียนการสอน
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
13. โครงการอบรมทักษะทางด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา
14. โครงการอบรมหลักการสอนและเทคนิคการสอน
15. โครงการไทย ลาว เวียดนาม
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
1. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2. โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
3. โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
4. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
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5. โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนดีเด่น
6. โครงการประกวดแผนการเรียนรู้ดีเด่น
7. โครงการปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติให้ทันสมัยต่อการเรียนการสอน
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบความปลอดภัย
9. โครงการปรับปรุงห้องน้า
10. โครงการพัฒนาแผนกวิชา
11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในสถานศึกษา
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
13. โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. โครงการพัฒนาห้องเรียนอินเตอร์เน็ต
15. โครงการพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
16. โครงการเยี่ยมหอพักนักศึกษา
17. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯและระหว่างประเทศ
18. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรฝึกประสบการในสถานประกอบการ
19. โครงการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน
20 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
21. จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
22. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
23. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
24. โครงการป้องกันกากับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
25. โครงการส่งเสริมความเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
26. โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกของนักเรียนนักศึกษาให้เห็นโทษการพนัน
ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
1. โครงการ Fix It Center
2. โครงการอาเภอเคลื่อนที่
3. โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
4. โครงการสอนระยะสั้น
5. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
1. โครงการส่งเสริมครูจัดทาสิ่งนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
2. โครงการจัดหาทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
3. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
6. โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย
8. โครงการนักศึกษาวิชาชีพภายใต้การนิเทศ
9. โครงการการแข่งขันกีฬา
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
11. โครงการปลูกต้นไม้
12. โครงการป้องกันความเสี่ยงการติดสารเสพติดของนักศึกษา
13. โครงการป้องกันความเสี่ยงการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
14. โครงการป้องกันความเสี่ยงการพนันและทางมั่วสุมของนักศึกษา
15. โครงการป้องกันความเสี่ยงทางด้านสังคม
16. โครงการอนุรักษ์น้า
17. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6 ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณสร้างอาคารปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
2. ความช่วยเหลือทางด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและเพียงพอ
กับจานวนผู้เรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
3. ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพิ่มเติมให้เพียงพอ
กับจานวนผู้เรียน เพื่อลดภาระด้านงบประมาณ
4. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากต้นสังกัด
หรือสถาบันการศึกษา อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการนิเทศกากับติดตามงานทางด้านวิชาการและ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
6. ความช่วยเหลือจากชุมชน ท้องถิ่น ให้เป็นเครือข่ายในการควบคุมดูแลพฤติกรรม
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ของผู้เรียน และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
7. ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนด้านยาเสพติด

