คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวด ๖ เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ว ย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ส่วนที่ ๒ การอาชีวศึกษา ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามหลัก และแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การประกั นคุณภาพภายในการอาชีว ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้ ว ย ๔ มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 1 ด้ า นผลการจั ด การศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน รวมเป็น ๑๔ ตัวบ่งชี้ ให้มีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน รวมเป็น ๑๔ ตัวบ่งชี้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนาผลการประเมินเป็ นข้อมูลสาหรั บการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี เ สมอมา ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และให้ความร่วมมือในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4
รวม

1

2

5
4
5
5
19

3
5
4
4
16

3

4

5

6

3
4

3
5

5

4

7

8

5

4

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
5
3
-

รวม

เฉลี่ย

8
24
18
9
59

4.00
4.00
4.50
4.50
4.25

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1.2.2 ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน
1.2.3 สถานศึกษามีการสารวจ - ติดตาม ผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.2.4 มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
1.2.5 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.6 มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกด้าน
1.2.7 ดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียนนักศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา
1.2.8 สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง
1.2.9 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา กระจายอานาจให้ บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา และให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.10 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล ระดับ
แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา
1.2.11 เสริมสร้างระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.2.12 ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1.2.13 ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.3.1 การพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เ รี ย นในการสื่ อ สารด้ า นการฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการสนทนา
ภาษาต่างประเทศ
1.3.2 เพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อเทียบกับแรกเข้า โดยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
1.3.3 เพิ่มงบประมาณในการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน
1.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดทาและพัฒนาสื่อการสอน เพื่อสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เรียน
1.3.5 กาหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
1.3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน
1.3.7 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถท าโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรมและงานวิ จั ย
ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
1.3.8 เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา
1.3.9 พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของสถานศึกษา
1.3.10 เผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีสู่สาธารณชนและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการจัด
การศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1.4.1 จัดการศึกษาโดยเน้ น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้
เป็น ไปตามปรัชญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มุ่งหวังให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
1.4.2 ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากขึ้น
1.4.3 พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น

4
1.4.6 ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญในการช่วยพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่กาหนด
1.4.7 ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน
1.4.8 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์
และนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
1.4.9 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนนาในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน
1.4.10 ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA
1.4.11 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ +
ภาษาจีน)

5

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ ง วิท ยาลั ย การอาชีพนครศรี ธ รรมราช มีเนื้ อที่ ๗๙ ไร่ เลขที่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๓ ถนนชลประทาน
ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓
โทรสาร
๐-๗๕๓๗-๘๖๑๔
Website
www.nicc.ac.th
E-mail
nakhonicc @ yahoo.com
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ทิศใต้
ติดต่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อ
ทิศตะวันตก
ติดต่อ

ถนนพัฒนาการ
ถนนชลประทาน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

2.2. ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1. แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.2.2.

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางพันธ์เพ็ญ
นายสมภาพ
นายธนเดช
นายประสิทธิ์
ว่าที่ ร.ต. ณชธร
นายประเวท
นายเอกศักดิ์
นายสนอง
นายคมสัน
นางราศี
นายณรงค์
นายสมภพ
นายบุญฤทธิ์
นายวสันต์
นางนิตย์ศรี
นางย่อม

ชื่อ – สกุล
โพธิ์ใบ
ขนุนทอง
นวลเจริญ
สุวรรณา
รอบคอบ
จันทร์งาม
อินทร์เตรียะ
บารุง
วงศ์คช
นามโชติ
ม้ากาบแก้ว
สุจริตจันทร์
ทองโอ
ดาราสูรย์
สาครสวัสดิ์
คาแป้น

2.2.3.

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

10
5
4
2
7
4
4
2
2
2
1

ครูพิเศษ

แผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกช่างไฟฟ้า
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกเกษตร
แผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
จานวน
แผนกวิชา
(คน)
7
5
4
1
7
4
3
2
2
1
1

3
1
1
1
-

9
5
4
2
7
4
4
2
2
2
1

1
-

-

2
1
4
3
2
1
1
-

8
4
2
4
2
3
2
1
2
1

-

2.2.4.

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

9
11

มี

แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกสามัญ

จานวน
(คน)

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูพิเศษ

แผนกวิชา

สถานภาพ
ครูประจา

8

7
6

2
5

9
11

-

-

2

9
9

-

วุฒิการศึกษา

จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

1
1
1
-

-

4
2

1
1
2
11
1
2
2
1

ระดับชั้น ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี

34

44
43
14

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
1
2
ระดับ/สาขางาน

3

49
36
7

14
5

เทียบโอน

1
1
2
1
2
15
1
2
2
3

ทวิภาคี

5

ปกติ

2.2.5.

5

ลูกจ้างประจา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

จานวน
(คน)

ข้าราชการ

ฝ่าย/งาน

พนักงาน
ราชการ

สถานภาพ

รวม

127
93
26

9

ระดับชั้น ปวช.
- สาขางานเครื่องมือกล
27
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
38
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
- สาขางานก่อสร้าง
12
- สาขางานการบัญชี
5
- สาขางานการตลาด
4
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรือนจา
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 12
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
14
- สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี
10
รวม
169 67
ระดับชั้น ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี
38
- สาขางานเครื่องมือกล
14
- สาขางานไฟฟ้า ทวิภาคี
26
- ติดตั้งไฟฟ้า ม.6 ภาค 5
- สาขางานก่อสร้าง
10
- สาขางานการตลาด
8
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
ทวิภาคี
รวม
32 80

17
17
6
5
8
17
6
8
12
0 128 55

0

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

3
เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

ทวิภาคี

1

ทวิภาคี

ชั้นปี
2

รวม

18
17
5
5
6
4
23
16

62
72
20
22
19
8
54
16

8
12

26
34
22
601

163 19

0

8

8
57
22
55

19
8
29
5

10
8
19
0

21

67

35
0

0

0

0

200

10
2.2.6.

จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขางาน

ระดับ ปวช.
- สาขางานช่างกลโรงงาน
- สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานการตลาด
รวมทั้งหมด
2.2.7.

1
9
27
36

ชั้นปี
2

3

7
4
4
11

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรือนจา
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี
- สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ม.6 ทวิภาคี
- สาขางานระบบโทรคมนาคม

29

รวม
16
27
4
47

รวม

15
23
13
10
4
21

29
17
6
15
23
13
10
4
21

6

6

4
125

4
148

17
6

23

17
17
7
18
5
15

17
17
7
18
5
15

11
ระดับ/สาขางาน
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
รวม

ปกติ
6
8
71

จานวน
ทวิภาคี เทียบโอน
22

รวม
6
8
93

(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) จานวน 47 คน
2.3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. เกีย รติ บั ต ร ได้ รั บ รางวัล ระดับ เหรี ยญเงิ น การแข่ งขั นทั กษะพื้ นฐาน “การประกวดรั กการอ่า น
ภาษาไทย” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง
2. เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภททั่วไป
(IED.ET Line Follower Robot Contest 2017) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
3. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย” ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. เกีย รติบั ตร ได้รั บ รางวั ล ชมเชย ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้าภาคสนาม (ส าหรับ อุปโภค)
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้
ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
5. เกีย รติบั ตร ได้รั บ รางวัล ชมเชย ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ การใช้ QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่ อ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (พัฒนาซอฟต์แวร์) ในงาน
ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา
2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. เกียรติบัตร งานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
7. เกียรติบัตร ได้รั บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
8. เกีย รติ บั ต ร ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อันดั บ 1 ทัก ษะพื้ นฐาน ประเภทการประกวดสุ น ทรพจน์
ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
9. เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
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10. เกีย รติบัตร ได้เข้าร่ว มการแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิช าชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
11. เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเทคนิคพื้นฐาน(งานฝีมือ) ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

13

3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
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3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1. ปรัชญา
“ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้าใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน” เป็นปรัชญาการจัดการศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครศรี ธ รรมราชที่ มุ่ ง เน้ นให้ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น คิด ร่ ว มกั น ท า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประพฤติดี หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามกรอบของ
กฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ฝีมือเยี่ยม หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้เกิดทักษะ
ฝีมือที่ชานาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ
เปี่ยมน้าใจ หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมทาง
จิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและคานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
วินัยเคร่งครัด หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาชุมชน หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้สติปัญญาความสามารถ
ด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิดรายได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
กลมกลืน
3.1.2.

วิสัยทัศน์
“ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน ”
3.1.3.

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.1.4.

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ทักษะดี มีคุณธรรม นาความรู้ สู่สังคม”
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3.1.5.

รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
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3.2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
๑) การพัฒนาทักษะผู้เรียนในการสื่อสาร ด้านการ ๑.๑ จัดอัตรากาลังครูผู้สอนให้เพียงพอ เพิ่มจานวนครู
ฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการสนทนา ทั้ ง
ต่างชาติ
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๑.๒ พัฒนาการจัดทาแผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพในวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๒) เพิ่ ม จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี สั ม ฤทธิ์ ๒.๑ การลดปัญ หาการออกกลางคัน โดยเครื อข่ า ย
การศึกษาตามเกณฑ์ เมื่อเทียบกับแรกเข้า โดย
ความร่ว มมือทุกภาคส่ ว นและเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ทุกระดับชั้น ทุก
กลุ่ม ทุกคน
๒.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๓) พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะของทุกสาขางาน ๓.๑ การทดลองใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้ ต รงกั บ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน ชุ ม ชน ๓.๒ การจัดทาแผนการสอน มุ่งเน้นสมรรถนะของครู
ท้องถิ่น
ทุกคน ทุกสาขาวิชา
๓.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๔) เสริ ม สร้ างระบบการนิ เ ทศ ก ากั บ ติด ตามการ ๔.๑ การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกสาขา
สอนอย่างเป็นระบบ
๔.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๕) เพิ่ ม งบประมาณในการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ๕.๑ จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกเพิ่มขึ้น
การจัดการเรียนการสอน
๕.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๖) ส่งเสริ มให้ ทุกสาขางานพัฒ นา และเพิ่มแหล่ ง ๖.๑ การรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการนาผู้เรียน
เรียนรู้ เพิ่มวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาและ
ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น ต ล อ ด จ น ก า ร เ พิ่ ม ก า ร น า
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
๖.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๗) ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาและจัดการ ๗.๑ สนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากร
ความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ท าวิ จั ย คิ ด ค้ น ๗.๒ สนับสนุนการทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ประโยชน์ในสาขา
โดยส่งเข้าประกวด และสนับสนุนเงินงบประมาณ
อาชีพ
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

๘) เพิ่มการบริหารวิชาชีพแก่ชุมชน และสร้างการ ๘.๑ บริการวิช าชีพร่วมกับ อาเภอ จังหวัด และตาม
มี ส่ ว นร่ ว มของครู บุ ค ลากร ในการร่ ว มจั ด
แนวนโยบาย เช่น Fix it center เป็นต้น
การศึกษา
๘.๒ เพิ่มเครือข่ายครู บุคลากร ชุมชน และและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๘.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๙) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพเข้าสู่งาน ๙.๑ จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ปกติ และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ประจาปี ให้สอดคล้องการประกันคุณภาพ และ
สอดคล้องการประกันคุณภาพ และมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
การศึกษา
๙.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558
๑) จัดทาแผนงาน / โครงการประจาปี ให้ตรงกับ ๑.๑ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และแนบโครงการ
แนวทางการประกันคุณภาพ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
๑.๒ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
๑.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๒) ควรจั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ๒.๑ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้และผู้ที่ ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
๒.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโดย (2554 – 2558 )สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2554
๑) ปรั บปรุ งพัฒนาหลั กสูตรหมวดพื้นฐานวิชาชีพ ๑.๑ งานบุ ค ลากรประสานงานหลั ก สู ต ร ในการ
ให้สาระการเรียนรู้สอดคล้องเหมาะสมกับสาขา
พิจารณากาหนดและขออัตรากาลังครูประจาทุก
วิชาชีพต่างๆ เพิ่มอัตรากาลังครู ประจาการใน
สาขา
วิชาที่ขาดแคลน
๑.๒ ด้านหลักสูตร ดาเนินการให้ครูทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะทุกคน
ทุกรายวิชา
๑.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๒) สถานศึกษาควรให้กรรมการวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ ๒.๑ วิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การประชุ ม กรรมการบริ ห าร
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในการก าหนดทิ ศ ทางการ
สถานศึกษาร่วมกาหนดทิศทางการดาเนินงานตาม
ดาเนินงาน
กาหนด
๒.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๓) ควรท าวิ จั ย หาสาเหตุ ปั ญ หา อั ต ราส่ ว น ๓.๑ วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน
ผู้สาเร็จการศึกษา ที่อยู่ในระดับต่า
เพื่อลดปัญหาอัตราส่วนผู้สาเร็จการศึกษา ที่อยู่ใน
ระดับต่า
๓.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๔) ควรระดมทรั พ ยากร เพื่ อ สนั บ สนุ น พั ฒ นา ๔.๑ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย สร้า งนวั ต กรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลงานเข้าร่วมทุกระดับ
๔.๒ วิทยาลัย ฯ จัดงบประมาณสนับสนุน
๔.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๕) ควรจัดทา MOU ประสานความร่วมมือกับสถาน ๕.๑ เพิ่มการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ประกอบการทุกสาขาวิชา
ในเครือข่ายทุกสาขา
๕.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
๖) ควรประสานงานและร่วมมือกับชุมชน องค์กร ๖.๑ ระดมทรัพยากร บุค คล ภูมิปัญญา ผู้ เชี่ยวชาญ
วิ ช าชี พ ในการจั ด การทรั พ ยากร และจั ด
แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงาน
กิจกรรมร่วมกัน
องค์กรวิชาชีพ
๖.๒ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๗) สนับสนุนผู้เรียน จัดทาโครงงานวิชาชีพ (เถ้าแก่ ๗.๑ จัดประกวดการจัดทาโครงงานวิชาชีพ
น้อย) ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพ
๗.๒ สนับสนุนทุนการดาเนินโครงงาน
๗.๓ จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะรองรับการฝึกปฏิบัติจริง
๗.๔ รายงานผลการดาเนินการต่อเนื่อง

21

4. การดาเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
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4. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอั ตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน
และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่
ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้ รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 –
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัย ฯ ได้จัดให้มีการติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.๓ และ
ปวส.๒ ในการหางานทา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระของแต่ละคน เพื่อเป็นการประเมินผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาออกไปโดยใช้แบบติดตามการจบ โดยได้มอบหมายทางงานแนะแนว ฯ ร่วมกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาในการ
ติดตาม สารวจผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา พร้อมสรุปผลที่ได้เสนอแก่วิทยาลัยฯ
2. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒
โดยได้เชิญวิทยากรจากสานักงานจัดหางานแลผู้ประกอบการมาทาการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการ หางานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมฟังการแนะนาในการศึกษาต่อจากสถานศึกษาภายนอกทั้งรัฐและเอกชนที่ได้มา
ทาการแนะแนวในวิทยาลัยฯ
4. จัดทาการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 โดยใช้แบบสารวจของผู้สาเร็จการศึกษา
5. จัดทาทะเบียนสรุปรายชื่อสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕8
6. จัดทาทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าทางาน ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕8
7. จัดทาทะเบียนรายชื่ออาชีพอิสระ ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8
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8. จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจให้ครบทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จานวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ สาหรับประเมินสถานประกอบการ/สถานศึกษา ชุด
ที่ ๒ สาหรับประเมินผู้รับบริการ โดยใช้ Rating scale ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
9. ดาเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับการตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
จากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 84.74
2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จานวนข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 80
3. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไปของจานวนข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 83.75
4. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
ข้อมูลที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 83.50
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา ใช้แบบบันทึกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าจาก
รายงานสรุปจานวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า ของรุ่นดังกล่าว
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมิน ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกข้าวของรุ่น คิดเป็นร้อยละ
48.60 คิดค่าคะแนน ได้ 3.03
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัด เศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เทียบได้ค่าคะแนน 5 .00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
- ไม่มี –
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรติดตามโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
บริ ห ารจั ดการทรั พยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งการประสานความร่ว มมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒ นามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับชั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ ข้อมูล และสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้ บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ บ ริ ห าร กลุ่ มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้ เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุ คลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการ
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีการจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม – จริยธรรม ภายใต้หลักธรรม
มาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้ เข้าใจ หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่
ถูกต้อง อีกทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นัก ศึกษาด้วยการนาหลัก
ทางสั งคมวิทยาและหลั กธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีบุคลิ กภาพ จริยธรรม
คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นประจา จนกลายเป็นนิสัยที่ดีประจาตัว ทาให้สามารถอยู่ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างเป็นสุข โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยเชื่อ
ว่าเป็นทางรอดที่แท้จริงของสังคมไทยและสร้างวัฒนธรรมที่เป็นค่านิยมที่ดีงามในการใช้ชีวิตและในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการปฐมนิ เ ทศและอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
คุณธรรม – จริยธรรม โดยวิทยากรอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เกีย่ วกับความสะอาด ใจความว่า “สะอาดทุกพื้นที่ เริ่มวันนี้
เริ่มที่ วิทยาลัยเรา”
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3. สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ บ ริ ห าร กลุ่ มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้ เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม – จริยธรรม
ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก ( ̅ =3.91 และ S.D. = .77) และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 4
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย
ที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. มีการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบการบริหารราชการ
๒. แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบประจาปี และมีแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ
๔. รายงานการจัดประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
๕. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 และ ปีงบประมาณ 2560
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๗. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9 และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
๘. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9 และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
๙. รายงานการนาความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย/ครู/ผู้ปกครองไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
๑๐. รายงานผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้อานวยการและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา
และ มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความสามารถใน
การสื่ อสารให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนรวมทั้งผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่าง
ดี มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลกร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55
ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2557 หรื อ ระเบี ยบคณะการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้ว ยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีจานวนครูทั้งหมด 63 คนเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมดซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เป็นผู้จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพิ่มเติมหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชีพ
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงาน
อื่น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน โดยเทียบได้จากข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชีพ และ สนับสนุน ให้ครูเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงาน
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงาน
อื่น ๆ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อได้นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาพัฒนางาน องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ มีจานวนบุคลากรทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์ มาตรฐานอัต ราก าลั งในสถานศึก ษาสั งกั ดส านัก คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาตามหนั งสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ ระเบียบคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีจานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 30 คนเทียบกับ
จ านวนผู้ เรี ย นทั้ง หมดซึ่ งถือ ว่า เกิ น กว่า เกณฑ์ มาตรฐานอัตรากาลั ง ในสถานศึก ษาสั งกัดส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
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การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ส ารวจข้ อมู ล ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาได้ รับ การประกาศเกี ยรติคุ ณ ยกย่อ งความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีจานวน ครูและบุคลากรทั้งหมด จานวน 96 คน จากการสารวจข้อมูลพบว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก คิดเป็นร้อยละ 26.04
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 3, 4
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูล โดยให้ งาน/ แผนกวิชา ส่งแผนงานโครงการ และมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดสรรงบประมาณแผนงาน โครงการที่เสนอเข้าที่ประชุม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึ กษามี ร ายจ่ า ยค่ าวั ส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อส าหรั บการเรี ยนการสอนไม่ น้อ ยว่ า ร้อ ยละ 20 ของ
งบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้วางแผนการดาเนินงานบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักเรียน นักศึกษา
และราชการ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคหน่วย เช่นระดับบริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
จัดทาแผนการใช้งบประมาณระยะยาว และระยะสั้น ลงในแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ สาหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอน มอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาจัดส่งรายการ รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ที่ได้จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน จัดสรรงบประมาณสาหรับรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
สามารถคิดเป็นร้อยละ 27.50 ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ
ทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัย ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัด บ้านเรือน
โรงเรี ย น ในพื้ น ที่ โดยร่ ว มกั น พั ฒ นา ท าความสะอาด ซ่ อ มแซมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งยนต์ และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
วิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายตามภาระกิจของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 27
กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560 ณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัย ฯ ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยจัดนักเรียนทาความสะอาดพื้นที่ที่
ประสบอุทกภัย ตามพื้นที่วัดที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2560 ซึ่งได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทาความสะอาด ให้กับวัดหนองแตน เพื่อใช้ประโยชน์กับทางวัดในโอกาสต่อไปด้วย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลั ย ฯ ได้จั ดตั้ งศูน ย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชนถาวรในพื้นที่ ให้ บริการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบอุ ทกภัย วั ด
บ้านเรือน โรงเรียน ในพื้นที่ โดยร่วมกัน พัฒนา ทาความสะอาด ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และ มีการอบรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสามารถคิด
เป็นร้อยละ 1.74 ของงบดาเนินการทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้สอนบูรณาการให้ผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ในปีการศึกษา ๒๕๕9 มีผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งหมด 89 ชิ้น แยกเป็น
ระดับ ปวช. 61 ชิ้น และระดับ ปวส. 28 ชิ้น จัดสรรงบประมาณให้ครูและนักเรียน จัดทาและดาเนินการจัดการ
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ประกวด จัดแสดงโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณสามารถคิดเป็นร้อยละ
1.40 ของงบดาเนินการทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษามีรายจ่ ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุรั กษ์สิ่งแวดล้ อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริมการดารงตนตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ว มโครงการกิจกรรมการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจ่ ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุรั กษ์สิ่งแวดล้ อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริมการดารงตนตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคิดเป็นร้อยละ 4.31
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 3, 4
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีก ารนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ โดยการมีส่ วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน โดยกาหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ดังนี้
๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
๒. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแลน
๓. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สามารถบริ ห ารงาน ระดับ คุณภาพในการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการจั ดทาแผนในการ
ดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ย ๓.๖๕ และมีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการในปีการศึกษา ๒๕60
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีการกากับดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ
และอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราชและเพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และมี
โต๊ะประจาห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและเพียงพอให้กับผู้ใช้งาน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สามารถบริหารงาน ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และมีโต๊ะประจาห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและเพียงพอให้กับผู้ใช้งาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดกา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการจัดทาแผนงาน โครงการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยกาหนดให้มีการดาเนินการจัดซื้อพัสดุตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และมี การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ มีแผนงาน โครงการ การจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการดาเนินงานขอจัดซื้อ ขอซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การเขียนใบ
สผ.๑ รายงานการขอซื้อ รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ มีการประชุมและบันทึกการประชุม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิ น งาน รายงานการตรวจรับพัส ดุ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผล นาผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนางาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่คอยดูแลและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และได้พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดังนี้
๑. จัดทาและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ
ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๓. พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษา ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๔. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๕. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ายและสารองข้อมูลเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย ติดตั้งไฟร์วอลล์เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มาจากอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
๖. ซ่อมแซมพัฒนาระบบโครงข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งในเรื่องของความเร็วของ
สัญญาณ และการขยายพื้นที่การบริการภายในอย่างต่อเนื่อง
7. ให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้โดยมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล ในส่ วนของระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการสถานศึกษา RMS ๒๐๑6 และให้ครูถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา หรือในรายวิชาที่สอน
ต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 4 ประเภท คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(3) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรีย นสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีการใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2016) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าใจและใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2016) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัย ฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนโดยมี
องค์ประกอบของระบบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็น
ปัจจุบัน มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ มีก ารฝึกอบรมการใช้งานระบบ RMS ๒๐๑6
ให้กับบุคลากรทุกคน มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล และระบบ
โครงข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิว เตอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดการอบรมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2560
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการประสานความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสาคัญ ในการประสานความร่วมมือกับ บุคคล ชุ มชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ โดยจัดทาแผนงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยได้มุ่งเน้นให้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษาให้
มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้
ให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาและบูรณาการในการใช้งาน และดารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสาคัญ ในการประสานความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ โดยจัดทาแผนงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยได้มุ่งเน้นให้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษาให้
มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษา
ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อ มูลข่าวสาร
ใหม่ ๆ ระหว่างกัน ในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการลงนามความร่วมมือจานวนทั้งสิ้น 21 แห่ง เมื่อเทียบกับ
จานวนนักเรียน จะมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 38 คน ซึ่งเป็นไปตามประเด็นการประเมิน 2
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งความมั่ นใจในอาชีพ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต ตลอดจนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการในการ
รับเชิญเป็นวิทยากร ในการร่วมพัฒนาผู้เรี ยนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้สามารถนาความรู้
ไปพัฒนาและบูรณาการในการทางาน และดารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล และสถานประกอบการในการ
มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ในปีการศึก ษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 24 ทุน เมื่อเทียบกับผู้เรียน จะมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียน 33 คน ซึ่งเป็นไปตามประเด็นการประเมิน 4
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณ ฑ์หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
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การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการวางแผนในการระดมทรัพยากร และแสดงความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่ มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการขอสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์
และการสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการระดมผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดการศึกษา ทั้งระบบปกติ
และระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้ สามารถนาความรู้ไปพัฒนา
และบูรณาการในการใช้งาน และดารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และอื่นๆ แผนกต่างๆ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น วิ ท ยากรและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ส ถานประกอบการร่ ว มจั ด การศึ ก ษา และมี ผู้ ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 28 ราย และมีผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 4 ราย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 3
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ ตามหลั ก สู ต รและระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูร ณ์ ด้ว ยเทคนิ ควิธีการสอนที่ห ลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีวิธีการสอน สื่อ กิจกรรมที่หลากหลาย มีการมอบหมาย
งานให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จากการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรีย นรู้ มีการ
ประเมินคุณภาพการสอน มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีจานวนครู – อาจารย์ ที่จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ภาคเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
และมีการบันทึกหลังการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนและด าเนิ น การให้ ผู้ ส อนได้ จั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
เป็นกระบวนการเพื่อให้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญและตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละชั้นปีโดยได้ให้
ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ทางการเรียนที่ดี ดังนี้
๑. ให้ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบายคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทุกรายวิชา
๒. ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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๓. ให้ผู้สอนจัดทา/จัดหาสื่อการสอน/ใบความรู้/ใบงานให้แก่ผู้เรียน
๔. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ครูทุกคนทาบันทึกการสอน
๕. กาหนดให้ครูทาวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และพยายามให้ผู้สอนได้จัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อ
มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ และให้ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทุกรายวิชา ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ เป็นไปตามประเด็นการประเมิน 2
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนได้ดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ดังนี้
๑. ครูผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน
๒. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้มี
การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
๓. ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
๔. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๕. ครู ผู้ ส อนน าผลจากการวัด และประเมิ นผลไปใช้ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น ที่ มุ่ งเน้ นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อให้ครูได้นาแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการสอนและชี้แจงให้
ทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนโยบาย คนดี คนเก่งและมีความสุข โดยกาหนดให้ครูผู้สอน
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใช้ วิ ธี ก ารสอนและสื่ อ ที่ ห ลากหลาย ใช้ แ หล่ ง ความรู้ ที่ เ ป็ น เอกสารและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทาสื่อการสอน สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพโดยเน้นการปฏิบัติจริง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนและมีการนาผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีจานวนครู – อาจารย์ ที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ภาคเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ดาเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครู ผู้ ส อนทุก แผนกวิช าทั้ ง หลั กสู ต ร ปวช. และ ปวส. มีการจัดท าพัฒ นาการเรีย นการสอนรายวิช าโดย
การศึกษาหรือการวิจัย จากจานวนครูทั้งหมดจานวน 63 คน ในปีการศึกษา ๒๕๕9 ทั้ง ๒ ภาคเรียน มีผลงานที่
ส่งจานวน 63 ชิ้น
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 ,4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี –
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิง
ที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการให้มีสมรรถนะในแต่
ละอาชีพ สาขางานที่เปิดทาการเรียนการสอน มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีการสารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาแต่ละสาขางานที่เปิดทา
การเรียนการสอน จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา มีการ
มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทาโครงการสอนและแผนการสอนทุกรายวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงแผนการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ และโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาได้มีการทดลองและนาหลักสูตรไปใช้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 5
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึก ษาจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคีต ามประกาศกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง มาตรฐานการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขางาน ในระดับชั้น ปวช. ได้แก่
1. สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี
2. สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี
3. สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี
และในระดับ ปวส. แบ่งออกเป็น 3 สาขางาน ได้แก่
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ทวิภาคี
2. สาขางานไฟฟ้า ทวิภาคี
3. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทวิภาคี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากการที่ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครศรี ธ รรมราช ได้ จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีจานวนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับชั้น
ปวช. จานวน 122 คน ระดับ ปวส. จานวน 147 คน รวมจานวนนักเรียนในระบบทวิภาคีทั้งสิ้น 269 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 33.58 ของนักเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๓
และ ปวส. ๒ ในระบบปกติ และระบบทวิ ภ าคีออกฝึ กงานในสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขางาน
๒. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓. มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
๔. มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
๕. มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อนาผลไปปรับปรุง
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ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยได้ติ ดตามให้มีครูนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา
1/2559 มีการนิเทศการฝึกประสบการณ์ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. จานวนทั้งสิ้น 236 แห่ง และปีการศึกษา 2/2559
จานวน 81 แห่ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. วิทยาลัย ฯ ได้กาหนดนโยบายสนับสนุนผู้เรียน สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน
๒. วิทยาลัย ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้คาปรึกษาผู้เรียนในการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
๓. ประชุมผู้สอน ชี้แจง ทาความเข้าใจ ในการให้ผู้เรียนดาเนินการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และ
โครงงานโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา และกาหนดให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
ผู้เรี ยนจั ดทาขึ้น นั้น สามารถเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาการเรียนการสอนหรืออานวยความสะดวกใน
ชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ การประกอบอาชี พ และหรื อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ตามเกณฑ์ ระดั บ ชั้ น ปวช. ๓
จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้นงาน และปวส.๒ จานวน ๒ : คน ๑ ชิ้นงาน
๔. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของ
ผู้เรียน โดยมีผู้สอนกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียน ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการอานวยความ
สะดวกในชีวิตประจาวันหรือประกอบอาชีพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผู้สอนบูรณาการให้ผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ในรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ในปี ก ารศึกษา ๒๕๕9 มี ผู้ เ รี ย นจั ดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งหมด 89 ชิ้ น
แยกเป็นระดับ ปวช. 61 ชิ้น และระดับ ปวส. 28 ชิ้น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
๓. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน โดยดาเนินการตาม ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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๓.๑ ผู้เรียนรวมกลุ่มตามความเหมาะสมและสมัครใจ
๓.๒ ผู้ ส อนชี้ แ จงรายละเอี ย ด วั ต ถุ ป ระสงค์ จุ ด มุ่ ง หมาย กฎเกณฑ์ การจั ด ท านวั ต ก รรม
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ และแนวทางการดาเนินการให้ผู้เรียนรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการจัดทาต่อไป
๓.๓ นาแนวคิดและร่างเค้าโครงของโครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ได้จากการระดม
สมองของสมาชิกในกลุ่ม นาเสนอผู้สอนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้แ ละให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางการจัดทา ฯ
๓.๔ ผู้สอนตรวจสอบโครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ของผู้เรียน และนาเสนอคณะกรรมการ
สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่วิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาคัดเลือกโครงการเด่นที่มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สอศ. กาหนด พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
๓.๕ เมื่อคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์เห็นชอบแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปดาเนินการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ฯ ตามช่วงเวลาที่กาหนดในปฏิทินการดาเนินงาน โดยมีผู้สอนติดตาม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา เสนอแนะ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด
๓.๖ ในระหว่างการดาเนินการ ฯ ผู้สอนจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเป็นระยะ ๆ จน
แล้วเสร็จ
๓.๗ ผู้เรียนจัดทารายงานผลการดาเนินการตามรูปแบบวงจรการพัฒนา (PDCA) และนาเสนอ
ผลงานต่อผู้สอน
๓.๘ ผู้เรียนนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกผลการใช้
ประโยชน์และสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้อง
๓.๙ ผู้สอนจัดทาสรุปผลการดาเนินการและนาผลงานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์
เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และจดสิทธิบัตรผลงานที่มีคุณค่า
๔. ผู้สอนและผู้เรียนนาข้อมูลข่าวสารของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานนาไปเผยแพร่ทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การนาเสนอผลงาน จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต และวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น
๕. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการจัดทานวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึก ษาจั ดให้ ผู้ เรี ย นได้รั บ การประเมิน มาตรฐานวิช าชีพ ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการในการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
งานวัดผลและประเมินผลได้วางแผนและดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ให้ได้ระดับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “ผ่าน” ทุกประเภท
วิชา สาขาวิชา และทุกสาขางาน ซึ่งแต่ละแผนกได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑. ทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๒. จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับ ปวช.๓ และ
ปวส.๒ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๓. จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดโครงการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ในสถานศึกษา
๔. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕. จัดทาโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ
๖. จัดทาโครงการจัดเตรียมผู้สาเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน
๗. จัดทาโครงการพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
๘. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน (Fix it Canter)
๙. สร้างเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
๑๐. สร้างทักษะวิชาชีพและบริการสู่ชุมชน และสังคม (โรงงานในโรงงาน โรงเรียนในโรงงาน)
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากการที่งานวัดผลและประเมินผลได้สร้างความตระหนัก ความพยายาม และได้ดาเนินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ จากผู้ที่ได้
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จานวนทั้งหมด 251 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
มาตรฐานวิช าชีพ จ านวนทั้งหมด ๒34 คน คิดเป็นร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
93.23
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทาง
วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ โดยการออกบริการชุมชน
วิทยาลัย ฯ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัล
ระดับภาคอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและทางทักษะ
ทางวิช าชีพ ทาให้นั กเรี ย น นั กศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธ รรมราช ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ จากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 7.74 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ประเด็นการประเมิน 3
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมโดยสถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
๘. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการโดย
สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬา และนันทนาการ มีการประเมินผล การดาเนินตามโครงการกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑. สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ
๒. สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
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๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการโดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงาน โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเ พื่อนา
ผลไปปรับปรุงการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีการประเมิน ผลการด าเนิน งานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เกี่ ยวข้อ งภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ การปลู กฝั ง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เข้าร่วมกับชุมชน โดยการนาครู นักเรียน นักศึกษา ออกบริการนาวิชาชีพที่เรียนรู้ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง
ๆ ทาให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและวิชาการ เข้าถึงประชาชน ชุมชน
สร้างจิตอาสาให้กับครู – บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. วิทยาลัย ฯ ดาเนินโครงการ Fix it center ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 โดยนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเกิน ๖๐ %
๒. วิทยาลัยฯ ดาเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ดาเนินงานโดยครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
๓. วิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายตามภาระกิจของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 27
กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560 ณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. วิทยาลัย ฯ ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยจัดนักเรียนทาความสะอาด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ตามพื้นที่วัดที่ประสบอุทกภัย
๕. วิทยาลัย ฯ ดาเนินโครงการ “อาเภอยิ้มเคลื่อนที่” นาครู – นักเรียน ออกให้บริการวิชาชีพร่วมกับ
อาเภอพระพรหม
๖. วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการสอน ๑๐๘ อาชีพ เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชนทั่วไปโดยให้ครูที่มี
ความรู้ความสามารถในการฝึกอาชีพระยะสั้นและเป็นผลิตภัณฑ์เด่น สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมได้ ฝึกนักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรผู้ช่วยสอนให้กับครู นาวิชาเรียนไปสอนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
๗. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
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จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณ ภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาตระหนักดีว่าในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพส่งผลให้ให้สถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการ สังคม และชุมชน
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ ดังนี้
๑. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. มีการประชุมทาความเข้าใจ รณรงค์ให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
ทราบ
๓. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จากการที่สถานศึกษามีความตระหนัก และมีความพยายาม จึงมีผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการประเมิน
ครบทั้ง ๕ ข้อ

59
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ประเด็นการประเมิน 1 , 2, 3, 4 และ 5
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ =

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน
80

ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
เมื่อเทียบสูตร
ร้อยละ
=
=
ค่าคะแนน

X5

X 100

61.53

=
=

8
13

X 100

61.53
80
3.84

X5

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
สถานศึกษาได้ผ ลการประเมิน ตามประเด็นการประเมิน ร้ อยละ 61.53เทียบได้ค่าคะแนน 3.84 ระดับ
คุณภาพ ดี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (๓ คะแนน)  ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี -

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ

ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ข้อมูลย้อนหลัง

เปรียบเทียบการพัฒนา

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559

พัฒนา/ไม่พัฒนา
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5

5

5

พัฒนา

4

4

3

ไม่
พัฒนา

ตัวบ่งชี้ใหม่

ตัวบ่งชี้ใหม่

4

พัฒนา

5

5

5

พัฒนา

5

5

3

4

4

3

4

4

5

พัฒนา

5

5

4

ไม่
พัฒนา

4

4

5

พัฒนา

4

4

4

พัฒนา

5

5

4

ไม่
พัฒนา

5

5

5

พัฒนา

5

5

5

พัฒนา

ตัวบ่งชี้ใหม่

ตัวบ่งชี้ใหม่

4

ไม่
พัฒนา
ไม่
พัฒนา
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา

63

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ง

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน

5
3

ดีมาก
พอใช้

4

ดี

5

ดีมาก

3
3

พอใช้
พอใช้

5

ดีมาก

4

ดี

5
4
4
5

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

5
4

ดีมาก
ดี

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม

ตัวบ่งชี้ที่
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และ

ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

3.1
3.2
3.3
3.4

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
5
3
-

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
(1) ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะทางวิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(2) ผู้เรียนทุกสาขา ได้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ออกบริการชุมชน
(3) สถานศึกษามีการสารวจ - ติดตาม ผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(4) มีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
(5) จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาในทุกด้าน
(7) ดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้บริการแก่ชุมชนโดยนักเรียนนักศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา
(8) สถานศึกษาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับภาคอย่างต่อเนื่อง
(9) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา กระจายอานาจให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา และให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(10) บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในระดับบุคคล ระดั บ
แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา
(11) เสริมสร้างระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(12) ทุกสาขางานมีแผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
(13) ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
5.2.2 จุ ด ที่ค วรพั ฒนา (การปฏิบั ติ ของสถานศึกษาไม่ เป็น ระบบ ตามกระบวนการประกัน คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
(1) การพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เ รี ย นในการสื่ อ สารด้ า นการฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการสนทนา
ภาษาต่างประเทศ
(2) เพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อเทียบกับแรกเข้า โดยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
(3) เพิ่มงบประมาณในการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของสาขางาน
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดทาและพัฒนาสื่อการสอน เพื่อสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เรียน
(5) กาหนดนโยบายให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการความรู้ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนสามารถทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพทุกภาคเรียน
(7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถท าโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรมและงานวิ จั ย
ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
(8) เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานศึกษา
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(9) พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพภายในเข้าสู่งานปกติของสถานศึกษา
(10) เผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีสู่สาธารณชนและรับฟังความคิดเห็ นของสาธารณชนต่อการจัด
การศึกษา
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรื อแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาหรือพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
(1) จัดการศึกษาโดยเน้ น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้
เป็น ไปตามปรัชญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มุ่งหวังให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
(2) ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากขึ้น
(3) พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
(6) ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญในการช่วยพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่กาหนด
(7) ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน
(8) นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์
และนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
(9) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนนาในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน
(10) ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA
(11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ +
ภาษาจีน)
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
(1) จั ด การศึ ก ษาโดยเน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มุ่งหวังให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
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(2) ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากขึ้น
(3) พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
(6) ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญในการช่วยพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถจบ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่กาหนด
(7) ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน
(8) นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์
และนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
(9) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นแกนนาในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมี
รายได้ระหว่างเรียน
(10) ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึด
การปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA
(11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ
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คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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