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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 66 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ตั้ง อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 3260 สองพี่น้องสุพรรณบุรี บ้านท่าทรายทอง เลขที่ 198 หมู่ 6 ตาบลบางพลับ
อาเภอสองพี่ น้อ ง จั งหวั ดสุ พรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 0-3555-2105 โทรสาร 0-3547-2495 เว็บ ไซต์วิท ยาลั ย :
www.siace.ac.th
ปรัชญา :
ความรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ :
จัดการศึกษาตรงตามสมรรถนะวิชาชีพอย่า งมีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ : ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน
อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นาจิตอาสา
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4. ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556 และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2546
จานวน 2 ประเภทวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 558 คน บุคลากร ผู้บริหาร และครู อาจารย์ ที่เป็นข้าราชการและ
อาจารย์พิเศษสอน จานวน 38 คน บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 15 คน
วิธีการดาเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้นางานประกันคุณภาพเข้าสู่กรอบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โดย
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และแต่งตั้งหัวหน้างานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ ซึ่ง มีหน้าที่ในการวางแผนการดาเนิน งานประกันคุณภาพ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการกากับ ติดตาม การพัฒนาคุ ณภาพในแต่ละมาตรฐาน ดาเนิน การประเมินตนเองซึ่ง งานประกั น
คุณภาพได้ดาเนินการจัดทากรอบการประเมิน จัดทาเครื่องมือ เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ได้แก่ นักเรียน
นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ และผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ส่งหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน นาผลการประเมินตนเอง ซึ่งได้แก่จุดเด่นและ
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จุดด้อยของสถานศึกษาเข้าที่ประชุมจัดทายุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนาคุณภาพบรรจุใ นแผนพัฒนาสถานศึกษา
ในปีต่อไป
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้สามารถรองรับตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใ น
วิชาชีพและพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์
3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะวิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพจากการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก อาคารสถานที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
7. การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
8. การจัดการศึกษาโดยทาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราว ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และสาขาวิชาการบัญชี ฝากเรียนชั่วคราวที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาทาการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2542
ปีการศึกษา 2540- 2542 นายสายัณห์ สะอาดดี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2542
นายประภาส คงสบาย ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2543 เพิ่มหลักสูต ร ปวช. 2 สาขางาน คือ สาขางานไฟฟ้ากาลัง และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2544 เพิ่มหลักสูตรปวช. 1 สาขางาน คือ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปวส. ระบบปกติ
1 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
ปีการศึกษา 2545 เพิ่มหลักสูตร ปวส. ระบบปกติ 1 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา 2546 - 2547 ทาการสอนหลักสูตร ปวช. 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์
สาขางานการบัญชี สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวส.
ระบบปกติ 2 สาขางาน คือสาขางานการบัญชี สาขางานเทคนิคยานยนต์ และ หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น
หลากหลาย
ปีการศึกษา 2548 เพิ่มหลักสูตรปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 4 สาขางาน คือ สาขางาน การ
บัญชี สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานไฟฟ้ากาลัง
ปีการศึกษา 2549 ทาการสอนหลักสูตร ปวช. 5 สาขาวิชา หลักสูตร ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ์
4 สาขาวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
ปีการศึกษา 2552 นายบุญเลิศ สัสสี
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2552 นายนพดล สุวรรณสุนทร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนหลักสูตร ปวช.และปวส. ระบบทวิภาคี
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ดาเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เปิดสอน 3 สาขาวิชา 5 สาขางาน คือ
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน คือ
2.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
2.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
2.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
3. หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) ใช้หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เปิดสอน
5 สาขาวิชา 5 สาขางาน คือ
3.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
3.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.4 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
3.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556

5

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดสอน 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน คือ
4.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
4.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
4.3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิช าชีพ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูง อายุโ ดยเฉพาะผู้
ยากไร้และด้อยโอกาส วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจึงได้จัดการเรียนการสอน 3 ระบบ คือ
3.5.1.1 ระบบปกติ เปิดสอนทั้ง ระดับปวช. และ ปวส.
3.5.1.2 ระบบทวิภาคี เปิดสอนระดับ ปวช. และปวส.
3.5.1.3 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดสอนระดับ ปวส.
ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการจัดในรูปของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และวิชาชีพหลากหลาย
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ทางหลวง
หมายเลข 3260 สองพี่น้องสุพรรณบุรี บ้านท่าทรายทอง เลขที่ 198 หมู่ที่ 6 ตาบลบางพลับ อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 66 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะที่ตั้ง
อาเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร
อาเภอสองพี่น้อง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดมีพื้นที่ 750.4 ตร.กม. ประชากร 126,905 คน
(พ.ศ. 2550) มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภออู่ทองและอาเภอบางปลาม้า
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางซ้ายและอาเภอลาดบัวหลวง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางเลน อาเภอกาแพงแสน(จังหวัดนครปฐม)และอาเภอท่ามะกา(จังหวัด
กาญจนบุรี)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอพนมทวน(จังหวัดกาญจนบุรี)
อาเภอสองพี่น้องมีพื้นที่แบ่งตามลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ
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- ส่วนที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าเหมาะแก่การทานา เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง
- ส่วนที่ 2 เป็นที่ราบเหมาะแก่การทาไร่และสวนผลไม้ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามีแม่น้าท่าจีน
ไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีสภาพคล้ายท้องกระทะมีสภาวะน้าท่วมขังทุกปี
อาเภอสองพี่น้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 ตาบล 140 หมู่บ้าน พื้นที่ให้บริการของวิทยาลัย
ได้แก่ อาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอใกล้เคียง คือ
1. อาเภอเมือง
2. อาเภอสองพี่น้อง
3. อาเภออู่ทอง
4. อาเภอบางปลาม้า
5. จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อาเภอเมืองบางเลน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม อาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของประชากร ได้แก่
1. การเกษตร
ประมาณร้อยละ 83.81
2. การปศุสัตว์
ประมาณร้อยละ 13.54
3. การประมง
ประมาณร้อยละ 2.65
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผัก
- สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค สุกร เป็ด ไก่ ปลา กุ้ง
การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 17 แห่ง ได้แก่
1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จานวน 3 โรง
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
จานวน 8 โรง
3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดครอบครัว
จานวน 6 โรง

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556

7

1.1.4 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 11,360,537.69 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
จานวนเงิน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ปวช.,ปวส.,ระยะสั้น
2,771,292.90
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
263,024.53
2. งบอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
2,539,940.91
2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
552,810.35
2.3 ค่าหนังสือเรียน
649,718.75
2.4 ค่าเครื่องแบบ
356,400.00
2.5 ค่าอุปกรณ์
171,810.00
3. งบอุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
20029.00
4. งบอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
20,000.00
5. งบอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
84,900.00
6. งบอุดหนุนทุน
22,500.00
7. งบรายจ่ายอื่น
7.1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
78000.00
7.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(Fix it Center)
1,029,039.72
7.3 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ
350,000.00
7.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
280,000.00
7.5 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
160,000.00
7.6 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ
236,414.00
7.7 โครงการส่งเสริมการมีงานทา
10,000.00
7. เงินบารุงการศึกษา
1,764,657.53
11,360,537.69
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
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1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พชั้นสู ง
พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ดังตาราง 1.2 ถึง 1.5
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ภาคเรียนที่ 1/2556
หลักสูตร
รวม
ระดับชั้น
ปกติ
ทวิภาคี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด
107 73
107 73
180
ปวช.1
102 69
102 69
171
ปวช.2
64
50
12
64
62
126
ปวช.3
273 204
477
รวมระดับ ปวช. 273 192 12
2
24
31
33
24
57
ปวส.1
9
15
9
15
24
ปวส.2
39
31
42
39
81
รวมระดับ ปวส. 11
284 231 43
315 243
558
รวมทั้งหมด
ภาคเรียนที่ 2/2556
หลักสูตร
รวม
ระดับชั้น
ปกติ
ทวิภาคี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด
102 59
102 59
161
ปวช.1
92
55
92
55
147
ปวช.2
62
44
12
74
44
118
ปวช.3
268 158
426
รวมระดับ ปวช. 256 158 12
1
24
29
30
24
54
ปวส.1
8
15
8
15
22
ปวส.2
39
29
38
39
76
รวมระดับ ปวส. 9
265 197 41
306 197
502
รวมทั้งหมด
ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และ/หรื อ แกนมั ธ ยม จ าแนกตามหลั ก สู ต ร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ
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รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

1/56

เสริมวิชาชีพ
(แกนมัธยม/
ประถม)

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม
รวม

2/56

เสริมวิชาชีพ
(แกนมัธยม/
ประถม)

จานวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
141 11 152
19
63 82
14
35 49
174 109 283
141 11 152
19
63 82
14
35 49
174 109 283

จานวน
รายวิชา
4
2
2
8
4
2
2
8

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม
รวม

9

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

4
1
2
1
8

ชานาญการ

-

ครูผู้ช่วย

4 5 3 2 2
2 - 5
1 6
2 6
19 19

ต่ากว่า

2
1
3
1
1
5
4
16

ป.ตรี

1
1
2
2
2
8

ป.เอก
ป.โท

4
2
1
1
1
2
2
13

หญิง

4
5
3
4
2
5
7
8
38

ชาย

ผู้บริหาร
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาสามัญ
รวม

อัตราจ้าง

จานวน
(คน)

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

ข้าราชการ

ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
สถานภาพ
เพศ
วุฒกิ ารศึกษา
ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

4
1
4
2
5
7
7
30

-

1
1

3
2
1
1
7

1
1

-
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หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ากว่า

1
1
2
2
1
2
6
15

ชาย

งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่
รวม

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน (คน)

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา

-

-

1
1
2
2
1
2
6
15

1
2
4
7

1
1
1
2
1
2
8

-

-

1
1
2

1
1
2
1
2
6
13
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้
นายนพดล สุวรรณสุนทร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสันติ นิลดี
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอุมาพร พูลสวัสดิ์

นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุนิสา จีนกระจัน
หัวหน้างานบุคลากร
นางลภัสรดา ตุ้มนิลการ
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวจารุณี จุลบุตร
หัวหน้างานการบัญชี

นายสายชล ศิษย์ฤาษี
หัวหน้างานพัสดุ

นายนพดล ขุนวังห์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชิษณุพงศ์ ศรีวิบูลย์กุล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอาพร ฮอลแลนด์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

นายพลาดร สาเนียงแจ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายกฤษณะ ชนประเสริฐ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสายชล ศิษย์ฤาษี
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชาตรี ช้อนใจทัน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายศรัณโรจน์ ชวดชุม
หัวหน้างานปกครอง

นายศราวุธ นาคยรรยงค์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า

นางสาวเสาวคนธ์ ใจทน

นางทิพวัลย์ สงวนวงษ์

นายกฤษณะ ชนประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นางเยาวภา นิลดี

นางสาวจารุณี จุลบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายมณฑล ปรางศร

นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นายศราวุธ นาคยรรยงค์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน

นายวรรณะ จิตรนพคุณ
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสาวิตรี ยิ้มอยู่
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพิมล นุชถนอม
หัวหน้างานหลักสูตร
นางสาวพิมพ์พศิ า รัตนธรรมมาศ
หัวหน้างานวิทยบริการและหัอง
สมุด
นายวรพงศ์ สังข์น้อย
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
นางสาวเสาวรส ประสานาม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด
และ ระดับภาคกลาง
2. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับจังหวัด
3. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจาปีการศึกษา 2556 จากคุรุสภา
4. รางวัลผู้บริหารปฏิบัติงานดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2556 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
5. รางวัลการประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง
6. รางวัลการแข่งขัน Animation
7. รางวัลการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
8. รางวัลการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
9. รางวัลการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
10. รางวัลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
11.รางวัลการประกวด Lips Synch Dancer ไทยลุกทุ่งและพิธีกร
12.รางวัลการประกวดวงดนตรีโฟล์ซองคนพันธ์R
13. รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
14. รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
15. รางวัลการประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงไทยลุกทุ่งชาย
16. รางวัล หมู่ร่วมกิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภทชาย
17.รางวัลหมู่ดีเด่น กิจกรรมสื่อ และอุปกรณ์การฝึก
18. รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่นเนตรนารีวิสามัญ
19. รางวัลหมู่กิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภทหญิง
20. รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่น กองวิชาการ
21. รางวัล กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่น
22. รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่นลูกเสือวิสามัญ
23. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
- เครื่องพิมพ์แผ่น PCB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ระดับภาค
- เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ระดับภาค
- อุปกรณ์ซ่อมแซมต้นกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับภาค
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- เป็นต่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับภาค
- พลังน้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เครื่องกวนน้ายาล้างจาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
- เครื่องล้างแอร์แบบพกพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
- ลิฟท์เซอร์วิส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือทางานใน
สถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ
1.5.2 หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน - พัฒ นาสถานศึก ษาด้ว ยการพั ฒนาบุ คลากรหลั ก สูต ร
อาชีวศึกษา
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถจัดการศึกษาได้
สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
- จั ดการศึ กษาให้ ผู้เ รีย นเป็ นผู้ มีส มรรถนะทางวิ ชาชี พ
สามารถประกอบอาชี พ เป็ น พลเมื อ งดี ข องสั ง คม มี
ความสามารถในการคิ ด เรี ย นรู้ วางแผนและพั ฒ นา
ตนเอง
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
- จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ
ครุภัณฑ์ และบุคลากร ทั้ง จากภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
และการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

- พัฒนาสังคมด้วยการมีส่วนร่วมการให้บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่สังคม
- มีการให้บ ริก ารทางวิ ชาชีพที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
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เป้าหมายความสาเร็จ
- งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
- มีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น

1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างสร้างความ มี กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครอง ระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และส่ ง เสริ ม กี ฬ าและ
นันทนาการ
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและผ่านการประเมิน
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ - ด าเนิ น การท าประกั น ชี วิ ต หมู่ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
บุคลากรภายในสถานศึกษา
นักศึกษาทุกคน
- ส่ง เสริมให้มีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยสวม
ใส่หมวกนิรภัย
- ติดกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- แต่งตั้งครูประจาสาขางานเป็นคณะกรรมการฝ่าย
ปกครองให้ มี ก ารตรวจ ก ากั บ ติ ด ตามนั ก เรี ย น
นักศึกษา ภายในแผนกของตนเอง
- ดาเนินการตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อ
พบนักเรียน นักศึกษากระทาความผิด
- ความร่ ว มมื อ กับ องค์ กรภายนอก เจ้ า หน้ า ที่
ต ารวจร่ ว มกั บ ครู ดู แ ล จราจร หน้ า วิ ท ยาลั ย ฯ
หลังเลิกเรียน
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ด้าน
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

เป้าหมายความสาเร็จ
- มีการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
ทุกคน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
- ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามนัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่
ตรวจพบสารเสพติด และนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง
- ความร่ว มมือ กับ ครูที่ ปรึ กษาติด ตามนัก เรี ย น
นักศึกษา ไม่ให้เกิดกลุ่มผู้ติดสารเสพติด

1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร

- รณรงค์ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของ
การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

- จัดโครงการ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาตรงตามสมรรถนะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ : ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน
อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นาจิตอาสา
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4. ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง
1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
3. สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4. บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
5. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ ( IT การบริหารบุคคล ระบบการจัดการ ครุภัณฑ์
งบประมาณ )
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาชีวศึกษา
7. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
8. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ด้าน
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันและควบคุม

เป้าหมายความสาเร็จ

- มียามรักษาความปลอดภัยประจ า
สถานศึกษา
- แต่งตั้งคาสั่งเวร – ยาม
- คาสั่งแต่งตั้งครูเวรประจาวัน
ประจาจุดเสี่ยง (หน้าประตูวิทยาลัย,
โรงรถ)

1. มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของนักเรียน
2. มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของนักเรียน
โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีประสิทธิภาพ
3. สร้างความตระหนักในการรักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่
รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัยใน
วิทยาลัย

4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด และ
บันทึกภาพ ณ จุดที่มีความเสี่ยง
(มุมอับต่างๆ)จานวน 12-16 จุด
และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบย้อนหลังได้
5. ใช้ระบบ SMS แจ้งผลต่อ
ผู้ปกครอง การขาดเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท

- ปฐมนิเทศนักศึกษา
- ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิดการ
ทะเลาะวิวาทให้นักเรียน
นักศึกษาทราบ

ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท
ในสถานศึกษา
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ด้าน
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม

มาตรการป้องกันและควบคุม
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เป้าหมายความสาเร็จ

- ตรวจสารเสพติดภาคเรียนละ 1ครั้ง นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุก
- จัดกิจกรรมในสถานศึกษา เช่น วัน ชนิด
สถาปนา วันไหว้ครู วันแข่งกีฬา
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
- จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา
- มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
และการบริการให้คาปรึกษา

ไม่มีนักศึกษาตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร

- จัดกิจกรรมในสถานศึกษา เช่น วัน
สถาปนา วันไหว้ครู วันแข่งกีฬา
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
- จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา

ไม่มีนักศึกษาเล่นการพนัน
และการมั่วสุมในสถานศึกษา

2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
กิจกรรมที่สถานศึกษาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 1 ไม่มีข้อเสนอแนะ
- มีโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในสถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ และจัดการปลูกฝังคุณธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2
- การประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุง - ควรจัดโครงการตามข้อเสนอแนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักสูตร
- การจัดหลักสูตรการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
- การจัดสรรงบประมาณ
มาตรฐานที่ 3 ไม่มีข้อเสนอแนะ
- สถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และ
ดาเนินกิจกรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ มีหลักฐานในการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
กิจกรรมที่สถานศึกษาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ 4
- สถานศึกษาควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center มี
เข้ารับบริการวิชาชีพและนาผลการประเมินมาพัฒนา รายการงานผลการดาเนินงาน รวมทั้งความพึงพอใจ
รูปแบบการให้บริการวิชาชีพ
ของชุมชน
มาตรฐานที่ 5
- มีการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานหลายช่องทาง

- มีเอกสารหลักฐานในการเผยแพร่ผลงานตาม
ช่องทางต่างๆ

มาตรฐานที่ 6 ไม่มีข้อเสนอแนะ

- มีโครงการประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบบริหารจัดการข้อมูล

มาตรฐานที่ 7 ไม่มีข้อเสนอแนะ

- มีกิจกรรมที่สอดคล้อง และสนองรับกับการประกัน
คุณภาพภายใน และมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการชี้แ จงให้ครูผู้ สอน ผู้เรี ยน และผู้ ปกครองทราบถึง เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
แต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการวางแผนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่า เพื่อให้ปรับปรุงในการพัฒนาผลการเรียนให้ดีขนึ้
ความพยายาม
วางแผนและดาเนิน การพัฒนาผู้เ รีย นอย่ างเป็นระบบและเป็ นกระบวนการเพื่อให้ผู้ เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด
แสดงจานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับร้อยละจานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จานวน
ผู้เรียน จานวน จานวนผู้เรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ผู้เรียนที่
หมาย
ระดับชั้น
ที่ออก
ผู้เรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ
งาน
ลงทะเบียน
เหตุ
กลางคัน คงเหลือ 2.00 ขึ้นไป
เรียน
อุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์
ปวช.1
62
1
61
35
57.38
ปวช.2
45
9
36
28
77.78
ปวช.3
35
0
35
29
82.86
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ปวช.1
14
0
14
6
42.86
ปวช.2
21
1
20
5
25.00
ปวช.3
13
0
13
10
76.92
ปวช.3(ทวิ)
12
0
12
10
83.33
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
22
0
22
6
27.27
ปวช.2
12
3
9
7
77.78
ปวช.3
7
0
7
6
85.71
พณิชยกรรม
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จานวน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ผู้เรียนที่
ระดับชั้น
งาน
ลงทะเบียน
เรียน
สาขางานการบัญชี
ปวช.1
20
ปวช.2
25
ปวช.3
18
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1
43
ปวช.2
44
ปวช.3
34
427
รวม

ผู้เรียน
ที่ออก
กลางคัน
0
0
0
1
3
0
18

21

จานวน จานวนผู้เรียน
หมาย
ผู้เรียน ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ
เหตุ
คงเหลือ 2.00 ขึ้นไป
20
25
18
43
41
34
410

17
21
17
22
32
28
279

85.00
84.00
94.44
51.16
78.05
82.35
68.05

แสดงจานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับร้อยละจานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
อุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องทาความเย็น
และปรับอากาศ
พณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผูเ้ รียน ผู้เรียน
ระดับชั้น ที่ลงทะเบียน ที่ออก
เรียน
กลางคัน

จานวน
ผู้เรียน
คงเหลือ

จานวนผู้เรียน
หมาย
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ
เหตุ
2.00 ขึ้นไป

ปวส.1

17

0

17

17

100

ปวส.1

12

0

12

12

100

ปวส.1
ปวส.1
ปวส.2

15
10
22
76

0
0
0
0

15
10
22
76

14
7
21
71

93.33
70
95.45
93.42
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สรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ผู้เรียน
จานวน
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
ระดับชั้น
ที่ออก
ผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ หมายเหตุ
ที่ลงทะเบียนเรียน
กลางคัน
คงเหลือ
2.00 ขึ้นไป
ระดับ ปวช.
68.05
427
18
410
279
ระดับ ปวส.
76
0
76
71
93.42
ระดับปวช. และ ปวส.
72.02
503
18
486
350
ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีกาหนดตามชั้นปี ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 68.05
ระดับปวส.คิดเป็นร้อยละ 93.42 รวมทั้ง 2 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 72.02 ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึ งพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ คุณภาพ ของ
ผู้เรียน
ความตระหนัก
งานระบบทวิ ภ าคี มี ก ารก าหนดการฝึ ก งาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ สถานประกอบการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณการศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาสร้า งแบบประเมิน ความพึง พอใจที่มีต่ อผู้เรี ยน ที่เข้ ารับการฝึ กงาน จานวน 3 ด้ าน ได้แ ก่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยได้จากสถาน
ประกอบการ และชุมชน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่
สาขาวิชา
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ระดับ ปวช.

1
2
3
4
5
6

ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
อิเล็กเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

85.50
97.00
81.65
78.15
91.30
90.55

4.60
4.25
4.20
4.10
4.45
4.55

95.00
88.45

4.70
4.40

ระดับ ปวส.

7

เทคโนโลยีสานักงาน
รวม
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ตารางแสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ที่
สาขาวิชา
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ระดับ ปวช.
1 ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
94.50
4.50
2 ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
89.50
4.30
3 อิเล็กเล็กทรอนิกส์
81.58
4.25
4 ยานยนต์
85.25
4.00
5 การบัญชี
94.00
4.83
6 คอมพิวเตอร์
94.80
5.00
ระดับ ปวส.
7 เทคโนโลยีสานักงาน
94.30
4.58
90.56
4.49
รวม
ตารางแสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ที่
สาขาวิชา
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ระดับ ปวช.
1 ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
90.00
4.60
2 ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
93.00
4.60
3 อิเล็กเล็กทรอนิกส์
87.93
4.40
4 ยานยนต์
89.30
4.20
5 การบัญชี
91.30
4.46
6 คอมพิวเตอร์
92.10
4.60
ระดับ ปวส.
7 เทคโนโลยีสานักงาน
96.20
4.90
91.40
4.53
รวม
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
สถานประกอบการ
ชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.40
4.00
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
4.49
3.90
สมรรถนะวิชาชีพ
4.53
4.53
4.47
4.14

24

ภาพรวม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกงาน รวมทั้ง 3 ด้าน
ผลประเมินความพึ งพอใจเฉลี่ย 4.47 และความพึง พอใจของชุมชน รวมทั้ง 3 ด้าน ผลประเมินความพึง พอใจ
เฉลี่ย 4.14 จากเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการวางแผนการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่ายได้รับทราบ และ
ร่วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดโครงการต่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่จะส่ ง ผลต่ อการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีผลสั มฤทธิ์ ตามเกณฑ์ ต้องการ โดยมีโ ครงการ/กิจกรรมเกิ ดขึ้น ได้แ ก่
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แก่ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น และผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ความพยายาม
ได้นาโครงการ/กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ไปดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ผู้เรียนของทุกสาขาวิชา เพื่อวัดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน นามาประเมินผลสอบในระดั บ ปวช. และ ปวส.
ตามตาราง
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แบบสรุปผูเ้ รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพปีการศึกษา 2556
หมายเหตุ: ให้สรุปจานวน และร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. 3
จานวนผู้ผ่านการ
ประเมิน
จานวนผู้ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนที่
จานวนนักศึกษา
เกณฑ์ประเมิน
เทียบกับผู้เรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
มาตรฐาน
ทั้งหมดที่
เรียนทั้งหมด
วิชาชีพ
ลงทะเบียน
จานวน ร้อยละ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

35
23
7

31
23
7

31
23
7

31
23
7

100.00
100.00
100.00

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

20
34
119

19
30
110

19
30
110

19
30
110

100.00
100.00
100.00
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ตารางแสดงจานวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
จานวนผู้ผ่านการประเมิน
จานวน จานวนผู้เรียนที่ จานวนผู้ผ่าน มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ
ผู้เรียนทั้งหมด
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
นักศึกษา
ลงทะเบียน
เกณฑ์ประเมิน
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
เรียนทั้งหมด มาตรฐานวิชาชีพ
จานวน
ร้อยละ
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

21

21

21

95.45

รวมทั้งสิ้น

22

21

21

21

95.45

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจาปีการศึกษา 2556
จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร
ผู้ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
96
96
100.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22
21
95.45
รวม
118
117
97.73
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตามเกณฑ์การสอบของทุก
สาขาวิชา เพื่อวัดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน นามาประเมินผลการสอบในระดับ ปวช. ทั้ง 5 สาขาวิชา
จานวนผู้ผ่านการประเมิน 96 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระดับ ปวส. ทั้ง 1 สาขาวิชา จานวนผู้ผ่านการประเมิน 21
คน ร้อยละ 95.45 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จานวน ผู้ผ่านการทดสอบ 117
คิดเป็นร้อยละ 97.73 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNet) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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สถานศึกษา ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ในการเตรียม
ความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Pre V-Net) เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการทาสอบ (V-Net) ต่อไป
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาตารางการติว ให้ครูผู้ สอนติวนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ก่อนทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ทั้ง (Pre V-Net) และ(V – Net)
ดังตารางดังนี้
แบบสรุปผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปปีการศึกษา 2556
ร้อยละผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวช..3

สาขาวิชา

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน
จานวนผู้เรียนที่มี เฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
จานวน จานวนผู้เรียนที่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
นักศึกษา ลงทะเบียนเข้า
ค่าคะแนนเฉลี่ย จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
ทดสอบ
เข้าทดสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

25
23
7

25
23
7

10
0
1

25
23
7

40.00
0.00
14.29

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16
25

16
25

10
12

16
25

62.50
48.00

รวมทั้งสิ้น

96

96

33

96

34.38

ร้อยละผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ ปวส. 2
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จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน
จานวนผู้เรียนที่มี เฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
จานวน จานวนผู้เรียนที่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับ
นักศึกษา ลงทะเบียนเข้า
ค่าคะแนนเฉลี่ย จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด
ทดสอบ
เข้าทดสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
จานวน

ร้อยละ

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

22

14

22

63.64

รวมทั้งสิ้น

22

22

14

22

63.64

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
96
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22
118
รวม

จานวนผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ

คิดเป็นร้อยละ

33
14
47

34.38
63.64
39.83

ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้ เรี ย นชั้ น ปีสุ ด ท้ ายที่ สอบผ่า นการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ านอาชี ว ศึก ษา ( V-NET)
ระดั บ ปวช. และ ปวส. จากผู้ เ รีย นที่ มีค ะแนนตั้ ง แต่ ร ะดับ ชาติขึ้ น ไป จ านวน 47 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 39.83
อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา ( V-NET ) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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สถานศึกษาได้วางแผนและประชุมครูในการกาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้สาเร็จการศึกษา และกาหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี สาหรับประเมินผลผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนงานในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขางาน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ดังตารางดังนี้
แบบสรุปร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556
จานวน
จานวนผู้เรียนที่มี
จานวน
ผู้เรียนที่ลง คะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ผู้เรียน
ร้อยละ
ทะเบียนเข้า ทดสอบทางการศึกษา
ทั้งหมด
ทดสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช. 3
1.อุตสาหกรรม เครื่องกล
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
2.พณิชยกรรม

ยานยนต์

35

25

8

32.00

ไฟฟ้ากาลัง

25

23

6

26.09

อิเล็กทรอนิกส์

7

7

1

14.29

67

55

15

27.27

33

23

13

56.52

18

18

9

50.00

51

41

22

53.66

118

96

37

38.54

รวม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวช.
พาณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
รวม ประเภทวิชาพณิชยกรรม ปวช.

รวมทั้ง 2 ประเภทวิชา
ระดับชั้น ปวส. 2
1.พณิชยกรรม พาณิชยการ

เทคโนโลยีสานักงาน

รวม ประเภทวิชาพณิชยกรรม ปวส.
รวมทั้งหมด (ปวช.3 และ ปวส. 2)
ระดับชั้น
ค่าคะแนน
ปวช. 3 ช่างอุตสาหกรรม
27.27
ปวช. 3 พาณิชยกรรม
53.66

22

22

14

63.64

22

22

14

63.64

140

118

51

43.22

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
พอใช้

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ปวส. 2 พณิชยกรรม
รวมเฉลี่ย

63.64
43.22

30

ดี
ปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 43.22 อยู่ในระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.6 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
หมายเหตุ : เนื่องจากยังไม่มีการดาเนินการแต่งตัง้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง วิทยาลัยจึงไม่สามารถ
ดาเนินการรายงานผลตามตัวบ่งขี้ที่ 1.6 ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นแต่ละ
ชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการวางแผนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่า เพื่อให้ปรับ ปรุงในการพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้ น
แจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน และชี้แจงนักเรียน นั กศึกษาที่มีผลการเรียนต่า เพื่อให้
ทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อผลสาเร็จการศึกษาต่อไป
ความพยายาม
วางแผนและดาเนิน การพัฒนาผู้เ รีย นอย่ างเป็นระบบและเป็ นกระบวนการเพื่อให้ผู้ เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์
จากการรวบรวมข้อมูล นักเรียน นักศึกษาแรกเข้าระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจาปีการศึกษา 2556
ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึ กษาทั้ง สิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 38.45 และ ปวส. 2
สาเร็จการศึกษา 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 จากจานวนแรกเข้า 229 คน และผู้สาเร็จการศึกษา 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.03 อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษา 2555 โดยรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย
ความพยายาม วิทยาลัยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ทาคาสั่งขอความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกวิชา ให้ช่วยติดตาม นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังจะจบ
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษากรอกที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทางาน
3. สารวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่ศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
4. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ที่กลับมาติดต่อธุระกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง หรือที่งาน
แนะแนว
5. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน จากห้องเดิมที่เรียนต่อวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
6. สารวจผู้สาเร็จการศึกษาโดยวิธีการใช้โทรศัพท์สอบถาม และจากหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ
7. ส่งไปรษณียบัตรติดตามผู้สาเร็จ
8. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
สรุป จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับชั้น ปวช. และปวส. คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ดังตาราง

ระดับชั้น
รวม ปวช.
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

245
32
297

124
25
149

ศึกษาต่อ

ทางาน

ประกอบอาชีพ
อิสระ

ผู้ว่างงาน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

102
10
12

82.25
40
75.16

22
15
37

17.74
60
24.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมผู้สาเร็จได้งานทา
ศึกษาต่อ
จานวน ร้อยละ

124
25
149

คิดร้อยละ = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
= 90  100
100
= 100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดให้มีระบบติดตาม สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยความร่วมมือของแผนกวิชา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

100
100
100
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ความพยายาม
สถานศึก ษาได้ใ ช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ป ระกอบการ/ผู้ จ้ า งที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาในปี
การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยข้อคาถามครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้าน ของผู้สาเร็จ
การศึกษา ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. จากการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
จากจานวนทั้งหมด 35 แห่ง มีผู้ตอบกลับมาจานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการจานวน 9 แห่ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย
3.51 – 5.00 จากสถานประกอบการ 9 แห่ง
3. ความพึงพอใจของสถานศึกษาจานวน 3 แห่ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย 3.51 – 5.00 จาก
จานวนสถานศึกษา 3 แห่ง
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จานวน 1 แห่ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย 3.51 – 5.00 จาก
จานวนผู้รับบริการ 1 แห่ง
สรุป ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ จานวน 13 แห่ง มี
ความพึงพอใจในระดับเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก ดังตารางดังนี้

แบบสรุประดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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2.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม
3.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
4.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม
5.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่

1, 2, 3, 4 และ 5
1, 2, 3 และ 4
1, 2 และ 3
1 และ 2
1

=5
=4
=3
=2
=1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1)
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีคุณภาพ และมีผล (5)
ของผู้เรียน
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก - ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
- ดี 55-64.99
อาชีวศึกษา ( v-net ) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย - พอใช้ 45-54.99
ระดับชาติขึ้นไป
- ต้องปรับปรุง 35-44.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก - ดีมาก 65 ขึ้นไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติก้าน
- ดี 55-64.99
อาชีวศึกษา ( v-net ) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย - พอใช้ 45-54.99
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- ต้องปรับปรุง 35-44.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

72.02

ดี

ปฏิบัติ (1)
และมีผล 5

ดีมาก

97.73

ดีมาก

39.83

ต้องปรับปรุง

43.22

ต้องปรับปรุง

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
7.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา - ดีมาก 80 ขึ้นไป
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
- ดี 70-79.99
ภายใน 1 ปี
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ - พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
การศึกษา
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (1)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 3.5 คะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

-

-

48.03

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

100.00

ดีมาก

ปฏิบัติ (1) มีผล
(5)

ดีมาก

6. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
จุดที่ต้องพัฒนาได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556
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พัฒ นาหลั ก สูต รและจั ดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้ อ งกับ ความต้ องการของสถานประกอบการหรื อ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณรา
การ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
1. สารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของสถานประกอบการรายวิชาในสถานประกอบการที่จะ
นามาจัดการเรียนการสอน
2. จัดทาแผนการเรียนแต่ละแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการแต่ละสาขา
งานตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3. นาแผนการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้สถานประกอบการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม\
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. ทาแผนการเรียนที่ได้ตรงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะนามาปฏิบัติการเรียนการสอนจริง
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มีการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพทุกสาขางาน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ทาแผนการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะครบทุกสาขางาน
และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์พิจารณา จานวน 3 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
แบบสรุประดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบตั ิตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
= 5 คะแนน ดีมาก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ปฏิบัติตามประเด็นที่
ปฏิบัติตามประเด็นที่
ปฏิบัติตามประเด็นที่
ปฏิบัติตามประเด็นที่

1, 2, 3 และ 4
1, 2 และ 3
1 และ 2
1

=4
=3
=2
=1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคูณธรรมและให้ครูผู้สอนแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ความพยายาม
1. ครูทุกคนจัดส่งแผนการเรียนรู้ และโครงการสอน ในรายวิชาที่สอน
2. ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูบันทึกหลังการสอน ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการ
สอนที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณารวม 4 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
แบบสรุประดับคุณภาพในการทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4

= 5 คะแนน ดีมาก
= 4 คะแนน ดี

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556
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 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2 และ 3
= 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
= 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมและให้ครูผู้สอนแต่ละคนใช้สื่อและดทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ความพยายาม
1. ครูทุกคนจัดส่งแผนการเรียนรู้ และโครงการสอนในรายวิชาที่สอน
2. ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูบันทึกหลังการสอน ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการ
สอนที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณารวม 3 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2.สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน
3.สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ

ให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
4.สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิค


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน
5.สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่
 ปฏิบัติตามประเด็นที่

1, 2, 3, 4 และ 5
1, 2, 3 และ 4
1, 2 และ 3
1 และ 2
1

=5
=4
=3
=2
=1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลในการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอนและนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความพยายาม
1. ครูทุกคนกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
2. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามแบบการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
3. ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
ครูผู้สอนทุกคนได้มีการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน มีผลการปฏิบัติ
ตามประเด็นพิจารณารวม 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

แบบสรุประดับคุณภาพในการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้ง


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ที่สอน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
= 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4
= 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2 และ 3
= 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบตั ิตามประเด็นที่ 1 และ 2
= 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
= 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
สถานศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ได้แก่ การวางแผนความร่วมมือ และประสานงานกับสถานประกอบการ
ดาเนินการตามแผน ติดตาม ประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ช่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้
วิทยาลัย ยังได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งผู้เรียนภาคปกติเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 78
แห่ง ตลอดปีการศึกษา 2556
ความพยายาม
จานวนสถานประกอบการที่สามารถรับนักเรียน และการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างแน่นอน
จานวน 78 แห่ง ตลอดปีการศึกษา 2556
ตารางแสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน ด้านวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
อิเล็กเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
ระดับ ปวส.
เทคโนโลยีสานักงาน
รวม

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

75.33
76.66
84.33
85.66
85.33
88.66

4.60
4.60
4.40
4.20
4.46
4.60

87.00
83.28

4.90
4.53
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ตารางแสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน
ด้านพื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน
ที่
สาขาวิชา
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ระดับ ปวช.
1 ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
77.66
3.66
2 ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
75.33
3.33
3 อิเล็กเล็กทรอนิกส์
80.33
3.66
4 ยานยนต์
81.33
4.00
5 การบัญชี
84.66
4.00
6 คอมพิวเตอร์
89.66
4.66
ระดับ ปวส.
7 เทคโนโลยีสานักงาน
82.33
4.00
81.61
3.90
รวม
ตารางแสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ที่
สาขาวิชา
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ระดับ ปวช.
1 ไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
80.75
4.00
2 ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
75.00
3.00

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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3
4
5
6
7

อิเล็กเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
ระดับ ปวส.
เทคโนโลยีสานักงาน
รวม

81.25
82.75
84.25
93.00

4.00
4.00
4.00
5.00

85.00
83.14

4.00
4.00
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ภาพรวม
สถานประกอบการ
ชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.40
4.00
ระดับดีมาก
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
4.49
3.90
ระดับดีมาก
สมรรถนะวิชาชีพ
4.53
4.53
ระดับดีมาก
4.47
4.14
สรุป
การศึกษาพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกงาน รวมทั้ง 3 ด้าน
ผลประเมินความพึ งพอใจเฉลี่ย 4.47 และความพึง พอใจของชุมชน รวมทั้ง 3 ด้าน ผลประเมินความพึง พอใจ
เฉลี่ย 4.14 จากเกณฑ์การตัดสินใจ อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์
จากปี การศึก ษา 2556 พบว่า มีสถานประกอบการที่ เข้ าร่ ว ม จานวน 70 แห่ง ได้มี ผ ลการปฏิบั ติง าน
รวม 5 ข้อ อยู่ระดับคุณภาพ ดีมาก ดังตารางดังนี้

แบบสรุประดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ

หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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พร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนา
ผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2
 ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1.ระดับคุณภาพในการใช้และการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

2.ระดับคุณภาพในการทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา

=5
=4
=3
=2
=1
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน ผลการประเมิน
3 ข้อ

พอใช้

4 ข้อ

ดี

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ตัวบ่งชี้
รายวิชา

4.ระดับคุณภาพในการวัดและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

5.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

เกณฑ์การตัดสิน
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน ผลการประเมิน
3 ข้อ

พอใช้

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 4 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทา
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
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วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องได้ดาเนินงานตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษาพ.ศ. 2552 หมวดที่ 4 คณะกรรมการในสถานศึกษา ข้อ 49 ให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทาหน้าที่กากับและส่ง เสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพสองพี่น้องมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนจัดทาประกาศหน้า ที่
ของคณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย อย่ า งชั ด เจนมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ฯปี ล ะ 2 ครั้ ง
เป็นอย่างน้อยพร้อมจัดทารายงานการประชุมเพื่อนาข้ อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป เพื่อจะได้
ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายอย่างแท้จริง
ความพยายาม
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องได้ดาเนินการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัยทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนาหลัก
ธรรมาธิบาลมาใช้ในการบริหาร และปฏิบัติงานให้ตรงตามระเบียบ บทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ผลสัมฤทธิ์
-วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
-บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
-บทบาทของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความชัดเจนในการทางานมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
-วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองคนในชุมชน
นักเรียนนักศึกษาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
- สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ดังตาราง

แบบสรุปการจัดระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพ
สองพี่น้อง ในปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ตามที่กาหนด

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาดาเนิน การให้มีการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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3. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของคณะ กรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติ
งานร่วมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาได้กาหนดโครงการ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 4 ปี โดยแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนที่ จัดทาเป็นไปอย่างมีระบบบนพื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษาและ
ดาเนินการโดยความร่วมมือกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการติดตามผล
เป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอน

ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2556 – 2559 โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. จัดแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556 และ ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณโดยมีรูปแบบการขอดาเนินโครงการ /
กิจกรรม ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล ทุกโครงการ / กิจกรรม
5. มีการจัดทารายงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ในภาพรวมของการศึกษาและเผยแพร่รายงาน
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ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
จากกระบวนการที่วิทยาลัยใช้เพื่อให้เกิดแผนบริหารการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ตลอดจนผลสาเร็จจากการทาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้ง มีการรายงานผลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ วิทยาลัยจึง
สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ครบทั้ง 5 ข้อ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุปการจัดระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี


เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเอกลักษณ์ ผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งเป็นการ คนดี คนเก่ง
และมีความสุข สอดคล้องคามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยมีการกาหนดแบบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
มีการวางแผน มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ทุกฝ่ายได้รับทราบ ร่วมกันคิดและระดมสมองในการจัดการสถานศึกษา มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่มุ้งเน้น
การพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ เ กิ ด เอกลั ก ษณ์ “สุ ภาพ รอบคอม รั บ ผิ ด ชอบ ท างานเป็ น ทีม “สถานศึ กษามี เ อกลั ก ษณ์
“ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน” โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้วางแผนดาเนินกิจกรรม/โครงการจัดสรรงบประมาณส่ง เสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ใน
การทางานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นาจิตาสา “ส่ง ผลให้สถานศึกษามี
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน” โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวช้องในการ
ดาเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติประจาปี
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อนพัฒนาผู้เรียนจนส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพรอบคุณภาพรอบสองจากคณะกรรมการประเมินภายนอก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา (สมศ.) และผ่านการประกันคุณภาพภายในต้นสังกัดทุกปี สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนครู รวมถึงชุมชนและองค์กรภายนองให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น โดยมีผลการปฏิบัติงาน
ครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถาน ศึกษาที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสัง กัด ผู้บริหารได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา มี
การประชุม ครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา มี การจั ด ประชุ ม ผู้ ป กครอง และยั ง ได้น าแนวคิด เห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ความพยายาม
มีการดาเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริง ต่อผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น มีการควบคุม
อัตราครูต่อผู้เรียน อัตราผู้สาเร็จการศึกษาการจัดการด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ และทรัพยากรอื่นให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของการอาชีวศึกษาอย่างคุ้มค่าในการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการดาเนินงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์พิจารณาทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน และภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
มีการวางแผนการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยการ
จัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกฝ่าย
และนักเรียน นักศึกษา การเข้าถึงข้อมูล จะต้องมีการพิสูจน์การมีตวั ตนก่อนเข้าใช้งาน ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทา
ผิดทางคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารสถานศึกษา MIS โดยใช้โปรแกรม CMS 2003 และกาลังดาเนินการปรับปรุง
เข้าสู่ระบบ STD 2011 (ศธ.)
ความพยายาม

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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มีก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารสถานศึ กษาอย่า งสม่าเส มอ
โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูได้
อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลสัมฤทธิ์
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งาน Internet ได้ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา และมีระบบสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่ อครู บุค ลากรทางการศึก ษา นักเรียน นัก ศึกษา และผู้ปกครอง ชุม ชน ที่สามารถเข้ าถึง และ
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามประเด็น
ครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูล
อื่นที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็น
ระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถาน ศึกษาโดยเฉลี่ย
3.51-5.00

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ





ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
สถานศึกษามีโครงการ และกิจกรรม ที่บริหารความเสี่ยง ทั้งทางด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่ง เสพติ ด ด้ านสัง คม ด้ านการพนั นและการมั่ว สุม โดยการมีส่ วนร่ว มของครูแ ละบุค ลากรทุ กฝ่ ายภายใน
สถานศึกษา
ความพยายาม
- ดาเนินการจัดทาประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน
- ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย
- แต่ งตั้งครู ประจ าสาขางานเป็ นคณะกรรมการฝ่ายปกครองให้มี การตรวจ ก ากับ ติ ดตามนั กเรีย น
นักศึกษา ภายใน แผนกของตนเอง
- ดาเนินการตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อพบนักเรียน นักศึกษากระทาความผิด
- มีการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาทุกคน
- ดาเนินการกากับ ติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ตรวจพบสารเสพติด และนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
- รณรงค์ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
ผลสัมฤทธิ์
จากโครงการ และกิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษา การบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามประเด็น
ทั้ง 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม
ด้านการพนันและการ มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้เรียนที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ ให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ความพยายาม
ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เพื่อคอยดูแลให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการเรียนและ
ความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาแก่นักเรียน มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม
พบครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา จัดตั้งชมรมครู ผู้ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่
ขาดแคลนและแยกกลุ่มนักเรียนปกติ กลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย ได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมทั้ ง 5 กิ จ กรรม คื อ การปฐมนิ เ ทศและประชุ ม ผู้ ป กครอง พบครู ที่ ป รึ ก ษา
การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา จัดตั้งชมรมครู ผู้ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนและแยก
กลุ่มนักเรียนปกติ กลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็นครบทั้ง 5 ข้ออยู่ใน ระดับคุณภาพ ดีมาก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ของวิทยาลัยการอาชีพสองพีน่ ้อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียน
พบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแล
ผู้เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวน
ผู้เรียนที่ร้องขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ







เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเป็นสถานศึกษา ที่ดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ มีการประเมิน
ความ พึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ในสถานศึกษา โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 6 โครงการ
ความพยายาม
โครงการซึ่งระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 ได้ดาเนินการตามแผนคือ
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
2. โครงการปรับปรุงห้องเรียน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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3. โครงการปรับปรุงห้องสมุด
4. โครงการคลี น นิ่ ง เดย์ (โครงการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม,โครงการคุ ม เข้ ม
ความสะอาด)
5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
6. โครงการติดตั้งพัดลมเพดานบนห้องเรียน
ผลสัมฤทธิ์
จากโครงกล่า วดั ง กล่ า วข้า งต้ น งานอาคารสถานที่ ได้ ด าเนิ นการในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยปฏิบัติตาม
เกณฑ์ความเหมาะสมในการประเมินทั้ง 5 ข้อ อยู่ระดับคุณภาพ ดีมาก

แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการพั ฒ นาและดู แ ล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุ กฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึ กษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากร

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ





วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึก ษาของสถานศึกษา มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และมีการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา เพื่อนา
ผลกาประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป
ความพยายาม
1. จัดทาคาของตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
2. จัดสรรงบสาหรับจัดซื้อวัสดุฝึกในแต่ละสาขาวิชา
3. แต่ละสาขาวิชามีการกากับดูแลการใช้ครุภัณฑ์เครื่องมือ
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการดาเนินงานตามนโยบายการจัดหา การดูแล บารุง รักษาครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้มี
เพียงพอ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีการศึกษา จากนั้นจึงมีการทาการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ าย นักเรียน นักศึกษา จากผลการ
ปฏิบัติวิทยาลัยได้ดาเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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2. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
3.51-5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัย ฯ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมวิชาชีพและจรรยาบรรณ
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี ให้การ
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย ส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชนพร้อมทั้งสนุบสนุนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ความพยายาม
วิทยาลัย ฯ กาหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิชาการภายในวิทยาลัย ฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ ง ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแต่ละสายงาน
ได้ไ ปศึกษาดูงาน อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้ไ ด้รับ
ทุนการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มรที่พักอาศัยภายในวิทยาลัย ฯ
ที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการให้ค่าครองชีพและการจัดการสวัสดิการต่างๆ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัย ฯ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. วิทยาลัย ฯ สนับสนุนให้ครูไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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3.วิท ยาลั ย ฯ ส่ง เสริม ให้ค รูและบุค ลากรทางการศึกษาได้ รับเกี ยรติ คุณยกย่อ งในด้ านบริการ/วิ ชาชี พ
ระดับชุมชน
4. วิทยาลัย ฯ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความ
เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จากผลการดาเนิ นงานในการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มี การปฏิบั ติต ามเกณฑ์ 3 ข้ อ
อยู่ระดับ พอใช้ ดังตารางดังนี้

แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทาง การศึกษา
ในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึ กษา ได้รับ ทุนการศึ กษา ทุนวิจั ยหรื องาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับสถาน ศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ได้รับ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตที่เหมาะสม

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ








วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึ ก ษา ได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งด้ า น
วิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
สถานศึ ก ษาได้ จั ด การวางแผนการจั ด สรรงบประมาณ และการจั ด การรายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณในการจั ดซื้ อ วัส ดุ ฝึ ก อุป กรณ์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนอย่า งมี
ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้
ความพยายาม
สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนของทุก
สาขางานอย่ างเหมาะสม โดยมี การจั ดหลัด ฐานรั บรองการจัด สรรงบประมาณดั ง กล่า วมรการรายงาน ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับการดาเนินงานตาม
สภาพจริง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ

จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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2. สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่า
วัสดุฝึก
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดทา และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้านด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดับ ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือ ข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก
- สถานศึกษาได้มีการจัดทาทาแผ่นงาน / โครงการในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
- มีโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา
- มีโครงจัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นตามความเหมาะสมให้กับทุกแผนกวิชา
- มีโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการนาเด็กเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
ความพยายาม
- มีการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการในการระดมทรัพยายากรจากแหล่งต่าง

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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- ส่งเสริมให้แผนกวิชาดาเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียน
นักศึกษาทุกแผนวิชา
- มีการดาเนินงานใช้งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นตามความเหมาะสม
ให้กับทุกแผนวิชา
- มีการประสานงานให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการ และแต่งตั้งครูเป็นคณะกรรมการ
นิเทศนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์
- มีผลการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
- สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ในประเทศ
- สถานศึ ก ษาได้ เ ชิ ญ ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ หรื อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาให้ ค วามรู้
เชิงวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
- สถานศึ ก ษามี จ านวนสถานประกอบการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษากั บ สถานศึ ก ษา จ านวน
55 สถานประกอบการ
- สถานศึก ษามี ใช้ ง บประมาณในการจั ดหาวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภัณ ฑ์ เพื่ อส่ ง เสริม สนั บสุ น นการจั ดการ
อาชีวศึกษา
- สถานศึกษาได้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆ
- ผลการปฏิบัติวิทยาลัยได้ดาเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ
วิทยาลัยการอาชีพลอง ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน
3. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
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และหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการ
ปรับปรุง

62





เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

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

2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556

ตัวบ่งชี้

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

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

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน

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

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ

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

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูบุคลากร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก

5 ข้อ

ดีมาก

3 ข้อ

พอใช้
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ตัวบ่งชี้
11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ

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

12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ 1 ข้อ
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

3 ข้อ

พอใช้

5 ข้อ

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 4.66 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการดาเนินงาน โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน ร่วมทั้งมีการให้บริการ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อกาประกอบอาชีพของประชาชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรม
ระยะสั้นเป็นต้น
ความพยายาม
1. มีข้อมูลความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการ
2. จานวนกิจกรรม/โครงการและจานวนครั้ง ที่ให้บริการวิชาชีพและสิ่งเสริมความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนกิจกรรม/โครงการและจานวนครั้งในการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการ ประกอบอาชีพของชุมชน
4. จ านวนผู้เข้ าร่วมกิ จกรรม/โครงการที่ให้ บริการวิชาชีพและส่ง เสริ มความรู้ใ นการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้ดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยออกดาเนินการตามนโยบายของทางสถานศึกษา
และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่ขอ
ความร่วมมือ มีผลการดาเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5 ข้อ

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 4 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 5 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ความตระหนัก
สถานศึ กษา ได้ ดาเนิน การตามนโยบาย วิ สั ยทั ศ น์ พั นธกิ จ ยุ ทธศาสตร์ และกุ ล ยุท ธ์ ของสานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. และของสถานศึกษา ได้แก่ การเรียนเป็นชิ้นงาน โครงการหรือโครงงาน และ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ.และงบประมาณที่สถานศึกษาจัดสรร
ตามงบประมาณประจาปี และกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนได้นาความรู้ ทักษาและประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ในการวิจัย สร้างนวัตกรรม
พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการอาชีพ นาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามนโยบาย สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ในเรื่ องของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้ทักษะประสบการณ์
ในการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง ประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ สิ่ง ประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงาน การเรียนเป็นชิ้นงาน และนาเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับสถานศึ กษา
ระดับ อศจ. จังหวัดชุมชน ท้องถิ่น, รับภาค และระดับชาติเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา การใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่ชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ เอกชน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นจั ด ท าและด าเนิ น การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข อง
คนรุ่นใหม่ จนได้รับรางวัลในทุกระดับ มีการนาผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน จากผลการดาเนินงานมีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น
ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น
และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงาน
ทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ










เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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สถานศึกษากาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาผู้สอนได้นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ในการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการอาชีพ นาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามนโยบาย สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ในเรื่องของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ครูผู้สอนได้นาความรู้ทักษะประสบการณ์
ในการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง ประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ สิ่ง ประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงาน การเรียนเป็นชิ้นงาน และนาเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับสถานศึกษา
ระดับ อศจ. จังหวัดชุมชน ท้องถิ่น, รับภาค และระดับชาติเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา การใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่ชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ เอกชน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จนได้รับรางวัล
ทุกในระดับ มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และให้ครูส่งงานวิจัยทุกสิ้นภาคเรียนการศึกษา จากผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานได้ 3 ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
วิทยาลัยการอาชีพลอง ประจาปีการศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทา และ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้นานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงาน

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ







วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน

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

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

4 ข้อ

ดี

3 ข้อ

พอใช้
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 5 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 3.5 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ น ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานักด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อย่างครบถ้วน
ความพยายาม
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
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ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษาทุ ก คน และผู้ เ รี ย นทุ ก คน เข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม ครบทั้ ง
อย่างน้อย 5 ครั้ง การตัดสินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหา กษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และทะนุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

ทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตใต้สานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน
ความพยายาม
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษาทุ ก คน และผู้ เ รี ย นทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม ครบทั้ ง
อย่างน้อย 5 ครั้ง การตัดสินอยู่ในเกณฑ์ ดี
แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
วิทยาลั ยได้ดาเนินการให้ค รูและบุ คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และนั กเรีย น เข้า ร่วมโครงก าร
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดาเนินการตามโครงการกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน
มาตรส่วน ประมาณ (Rating scale) 1-5
ความพยายาม
วิทยาลัยได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน ได้ดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมและมีการประเมินความพึงพอใจระดับคุณภาพในการส่ง เสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อนาไป
ปรับปรุง บริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีการปฏิบัติ
4 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
แบบสรุประดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ
ประเด็นการพิจารณา
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ





ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ




เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความรู้ และสร้างความเข้า ใจ ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา และดาเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ความพยายาม
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความรู้ และสร้างความเข้าใจ ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริการจัดการสถานศึกษา และดาเนินตาม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
เพื่อนาไปบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ครูและบุคลากรรวมทั้งนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ปฏิบัติ
5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย3.51-5.00
เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบตั ิ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ

ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ
3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
กีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5 ข้อ

ดีมาก

4 ข้อ

ดี

4 ข้อ

ดี

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1 ข้อ

5 ข้อ

79

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 6 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 4.5 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
สถานศึ กษา มีโครงการพั ฒนางานประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษาซึ่ง อยู่ ในแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีงบประมาณ 2556 – 2557 ของสถานศึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานประกัน
คุณภาพของแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนและยั ง ได้ ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ซึ่งในการดาเนินการนั้น ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
จากการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพลอง ประจาปีการศึกษา 2556 พบว่ามี
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ดี มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ
ได้มกี ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส่ง ผลให้เ กิดการจัด ระดั บคุณ ภาพในระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน ในปี การศึก ษา 2556 ของ
สถานศึกษา ที่สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น จานวน 5 ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึ กษา จัดอยู่ใน
ระดับ ดีมาก
ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การดาเนินการที่ทาให้เกิดคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2556
คาสั่ง SAR ของวิทยาลัยการอาชีพลองปีการศึกษา 2556
การอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบงานประกัน
รายงานการตรวจติดตามการประเมินภายใน
SAR ประจาปีการศึกษา 2556
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 – 2557
การดาเนินงานในโครงการตามแผนปฏิบัติการ
แบบสรุประดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา

1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การ ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ที่มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการ
มีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่า ยในสถานศึกษา ผู้เรีย น
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ
และภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
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เกณฑ์การตัดสิน
 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ = 5 คะแนน ดีมาก
 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ = 4 คะแนน ดี
 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ = 3 คะแนน พอใช้
 ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก
สถานศึกษา มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2556 – 2557 ของสถานศึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพของ
แต่ละมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ความพยายาม
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารประชุ ม ของคณะครู มี ก ารเข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ.2555 และมีการแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน และปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบสรุประดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง ประจาปีการศึกษา 2556
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ( จานวน 9 ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน

ค่า
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4
5

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้

82

ระดับคุณภาพ

ค่า
คะแนน

ดีมาก

ดี

ต้อง
ปรับปรุง

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
4

วิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
1
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
2

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้ อยละของผู้เรีย นที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ไม่มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
อาชี พ ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ค ณะ คุณวุฒิวิชาชีพ
กรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
1
แรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบ
5

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
5

หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
รวม
27
15 8 2
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ( จานวน 5 ตัวบ่งชี้ )
ระดับคุณภาพ
ค่า
ตัวบ่งชี้
ต้อง
คะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน

3





2

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
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2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
รวม

4
3
5



5
20


10

83




4

6

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( จานวน 12 ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
รวม

ระดับคุณภาพ

ค่า
คะแนน

ดีมาก

5



5
5
5
5






5
5
5





5



3
3
5



56

50

ดี

ต้อง
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ( จานวน 1 ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

ระดับคุณภาพ

ค่า
คะแนน

ดีมาก

5



ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

และวิชาชีพ
รวม
5
5
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ( จานวน 2 ตัวบ่งชี้ )
ระดับคุณภาพ
ค่า
ตัวบ่งชี้
ต้อง
คะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
รวม

4

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน



3



7

4

3

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (จานวน 4 ตัวบ่งชี้)
ระดับคุณภาพ
ค่า
ต้อง
ตัวบ่งชี้
ต้อง
คะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน

6.1.ระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู 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 การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2.ระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
6.3.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
6.4.ระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5



4



4
5
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รวม

18

10

85

8

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (จานวน 2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555
รวม

ค่า
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5
-



5

5

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

สรุปภาพรวมส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาทั้ง 7 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น ตัวบ่งชี้ 1.6)
ระดับคุณภาพ (จานวนตัวบ่งชี้)
ต้อง
มาตรฐาน
ต้อง
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ดีมาก

ดี

พอใช้

3
2
10
1

2
1

2
2
1

2

1
2

1
19

6

5

ปรับปรุง

ปรับปรุง
เร่งด่วน

1

2

1

2

สรุป : การจัดระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2556
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ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สองพี่ น้ อ งมี จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ลการตั ด สิ น ตามเกณฑ์ สู ง สุ ด ในระดั บ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก มีจานวน 19 ตัวบ่งชี้จัดอยู่ในระดับ พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
 30 – 34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน = 5 คะแนน ดีมาก
 24 – 33 ตัวบ่งชี้ = 4 คะแนน ดี
 18 – 23 ตัวบ่งชี้ = 3 คะแนน พอใช้
 12 – 17 ตัวบ่งชี้ = 2 คะแนน ต้องปรับปรุง
 ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ = 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ปฏิบัติ 5 ข้อ

7.1 ระดับคุณภาพใน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ระบบการประกัน
- ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ
คุณภาพภายใน
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้อปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
7.2 ระดับคุณภาพใน จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
การดาเนินงานตาม ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
19 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการ
- ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
อาชีวศึกษา
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี 24 - 29 ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12 - 17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ผลการประเมิน
ดีมาก

พอใช้
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 7 เฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตัดสิน 4 คะแนน
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7.1 ตัวบ่งชี้ 7.2
จุดที่ต้องพัฒนา

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ,1.3 , 1.8, 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ,2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2, 6.3
4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.3
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10, 3.11
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
4.1.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ,1.5
4.1.6 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่เน้นด้านการเรียน การสอน และคุณธรรม จริยธรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัย ทัศน์ และพันธกิจ ของทุ กสาขางาน เพื่อให้ สอดคล้อ งกับสถานศึกษา
เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและเพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ ทุกสาขางานอย่างเป็นระบบ
2. จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของครูและนักเรียน
3. จัดทาและสื่อเพื่อใช้ในการสอน สามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนช่วยเหลือชุมชน
5. จัดโครงการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนเพื่อทาวิจัยพัฒนาผู้เรียน
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดอบรมครู อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดทาสื่อการสอน
2. จัดให้ครูศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน
3. จัดให้บุคลากรวิทยาลัยเข้ารับการอบรมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาวิจัย เพื่อนาไปแก้ปัญ หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน หรือนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพและทุกภาคเรียน
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม
อย่างต่อเนื่อง
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดและเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
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4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษา และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถจากการฝึกอบรมพัฒนา และการศึกษาดูงาน
4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
2. ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐ
และภาคเอกชน
4.3.2 การช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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