ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเป น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 39 หมู 8 ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยูเลขที่ 39 หมู 8 ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่
รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิชยการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักเรียน นักศึกษา จํานวน
859 คน
วิทยาลัยฯ มีเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีจุดเนนดังนี้
• ดําเนินงานตามแผนการจัดการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนนํา
กลยุทธตางๆ มาพัฒนาสถานศึกษา
• สงเสริมใหครูและนักเรียน พัฒนากระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ
• สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรม แกครูและนักศึกษา
• บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
• ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
• พัฒนาบุคลากรใหบุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
การดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
การพัฒนานักเรียนใหมีทักษะวิชาชีพและเกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กําหนดไวจึงตองทําความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแหงชาติ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหมีศักยภาพ ในการพัฒ นาประเทศ เพื่อใหเ ปน ไปตาม
หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกลาว สถานศึกษาไดดําเนิน การตามมาตรฐานและตัวบงชี้อาชีวศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล ดําเนินการ เพื่อใหบ รรลุเปาหมาย
มาตรฐานที่กําหนดสถานศึกษาดําเนินการตามหลัก PDCA สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ พบวา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
9
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
2
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
1
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
13
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
1
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
1
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
4
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
1
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
ตัวบงชี้
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
2
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
4
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
2
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
1
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี
จํานวน
2
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับพอใช
จํานวน
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมินอยูในระดับปรับปรุง จํานวน
ตัวบงชี้
จุดเดนของสถานศึกษา
1. สถานศึก ษามีก ารบริห ารดานตางๆ อยางเปนระบบ ด านการบริห ารการเงิน ดานบุคลากร
การบริหารดานการจัดการศึกษา การบริหารงานที่เนนการฝกปฏิบัติ ทําใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติจริง
เกิดทั ก ษะวิชาชีพ เห็นไดจ ากรอยละของผู สําเร็ จ การศึก ษาที่ไ ดง านทํา และประกอบอาชีพภายใน 1 ป
อยูในระดับดี
2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนทสี่ วยงามเหมาะสมตอการจัดการศึกษา เห็นไดจากระดับ
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล อม สิ่ง อํานวยความสะดวก ที่เ อื้อตอการเรียนรูใ น
สาขาวิชาตางๆ
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ทําใหนักเรียน นักศึกษา เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนของครูอยูในระดับ ดี
4. สถานศึกษามีความรวมมือกับชุมชน และทองถิ่นในการออกใหบริการ ดานการบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพ ความพึงพอใจตอการบริการวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก
5. สถานศึก ษาส ง เสริม สนับ สนุนการจั ดทํา นวัต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ งานวิ จัย และโครงงาน ที่ มี
ประโยชนทางวิชาชีพตอชุมชน อยูในระดับ ดีมาก
6. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน กอใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สงผลในสถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2554
จุดที่ตองพัฒนาของสถานศึกษา
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และระบบการติดตามนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน เพื่อพัฒนาผู
เรี ย นให ส ามารถสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ ก ารจบหลั ก สู ต ร ทั้ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. พัฒ นาการใหบ ริก ารจํานวนครั้ง การตรวจสารเสพติดใหแกผูเ รียน ใหส ามารถปองกันการ
มีสารเสพติดในสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาจะมุงพัฒนาสูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพ สามารถศึกษาหาความรูเพื่อนําไปพัฒนา
อาชีพของตนใหสามารถมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึก ษามุง พัฒนานักเรียน นัก ศึก ษา ใหมีความรูดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่สถานประกอบการและสังคมตองการและใหการยอมรับ
3. สถานศึกษาจะมุงพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จนถึงระดับปริญญา
ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา ใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรในสถานประกอบการ
ที่ตองการพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น

(นางวรรณา ดวงสวาง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตอนที่ 2
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
หลักสูตราวิชาสาข/

จํานวน
จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/
ผูสําเร็จ
ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ/ประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษา ไดงานทํา ประกอบ ศึกษาตอ
รวม
รอยละ
สาขาที่
อาชีพ
สาขาที่ ทั้งหมด
เกี่ยวของ อิสระ
เกี่ยวของ

ระดับ ปวช. 3
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กฯ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

21
22
19
34

13
9
3
20

2
1

8
13
14
13

21
22
19
34

100
100
100
100

รวมทั้งหมด

96

45

3

48

96

100

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและหรือ/หรือศึกษาตอและ/
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

วิธีคํานวณ
96
96

X 100

X 100 = 100

คะแนนที่ได เทากับ 100

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
หลักสูตรสาขาวิชา/

จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด

รอยละ

21
22
19
34

จํานวนผูเรียนที่สอบ
ผาน
การทดสอบเชิง
วิชาการฯ
18
18
13
20

96

69

71.87

85.71
81.81
68.42
58.82

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการ
ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

วิธีคํานวณ
69
96

X 100

X 100 = 71.87

คะแนนที่ได เทากับ 71.87

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ
หลักสูตรสาขาวิชา/

จํานวน
จํานวนผูเรียนที่สอบ
ผูสําเร็จการศึกษา ผานเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพฯ

ระดับ ปวช .3
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กฯ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด

รอยละ

21
22
19
34

21
22
19
34

100
100
100
100

96

96

100

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ
96
96

X 100 = 100

คะแนนที่ได เทากับ 100

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน
หลักสูตรสาขาวิชา/

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

ระดับ ปวช. 3
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กฯ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน
x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม

32
36
20
29

11
12
7
10

รวมทั้งหมด
117
40
ผลคูณของจํานวนผลงานกับ
20
ระดับคุณภาพผลงาน
หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา
0.90 ระดับภาค

8
5
3
5

8
5
3
5

-

18.3
14
8.3
13

21
14.7

21
18.9

-

25
53.60

0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
1.00 ระดับชาติขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
จํานวนผูเรียนทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ
53.6
117
คะแนนที่ได เทากับ 45.81

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

X 100

= 45.81

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 5 ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน
แผนกวิชา

จํานวนครู (คน)
ประ
จํา
5
1
5
4
3
1
19

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลระดับคุณภาพผลงาน/
จางสอน> รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม
9 เดือน
1
6
6
3.00
4
5
5
2.50
1
6
6
3.00
4
4
2.00
2
2
2
1.00
2
5
5
2.50
1
2
2
1.00
11
30 30
30
15
15

แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาไฟฟาและอิเล็กฯ
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
รวมทั้งหมด
ผลคูณของจํานวนผลงานกับ
ระดับคุณภาพผลงาน
หมายเหตุ 1) ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค
1.00 ระดับชาติขึ้นไป
2) ครูประจํา= ขาราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
จํานวนครูประจําทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ
15
30

X 100 = 50

คะแนนที่ได เทากับ 50 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการวิชาการวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน/
ประเด็นการพิจารณาที่
ดําเนินการผานเกณฑ
1 2 3 4 5

สาขาวิชา
ระดับ ปวช .3
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ



















รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ













รวมประเด็น
การพิจารณา
ที่
ผานเกณฑ

สรุป
ผาน/
ไมผาน

5
5
5
5
5







5/5

สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ
5
5

X 100 = 100

คะแนนที่ได เทากับ 100 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 7 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ประเด็นการพิจารณา รวมประเด็น
ที่
การพิจารณา
ดําเนินการผานเกณฑ
ที่
ผานเกณฑ
1
2
3

สาขาวิชา
ระดับ ปวช .
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ













รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ

3
3
3
3
3







สรุป
ผาน/
ไมผาน






5/5

สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

X 100

วิธีคํานวณ
5
5

X 100

= 100

คะแนนที่ได เทากับ 100 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
มี ไมมี
ใช
ไมใช
1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด


2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมี 

การกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด


4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/


แผนประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการ
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง
รวมคะแนนที่ได
5
5
การปฏิบัติ

รวมคะแนน เทากับ 10 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา

มี ไมมี
1. มีการเผยแพรวิ สัย ทั ศน นโยบาย เปา หมายและกลยุทธ ข อง 
ผู บ ริ ห าร ในการ สร า งความร ว มมื อ กั บ องค ก รท อ งถิ่ น ต า งๆ
เพื่ อ ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนอย า งต อ เนื่ อ ง และมี ก าร
ประเมิ นผลการดํ า เนิ นงานตามกรอบวิ สั ย ทั ศน (โดยผู ต รวจสอบ
ภายนอก) เพื่อนําผลการประเมินมากําหนดเปา หมาย กลยุท ธ และ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอ
สถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น
2. มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

โดยมีการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมบุคลากร
ทั้งองคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน
3. มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

หนวยงานตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอน
เพิ่ม เชน จางครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนนั้นๆ มาชวยสอน
เปนตน
4. มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate)

รวมทั้งเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่
เครื่องมือ อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง
5. มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน 
การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
และเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง
รวมคะแนนที่ได
5

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช









5

รวมคะแนน เทากับ 10 คะแนน
วิธีคํานวณ
10 + 10
4
คะแนนที่ได เทากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

= 5

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เปนตน
2.ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบและการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก
3.มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน
และผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อ
การใชงานไดจริง
4.มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
(ใชแผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS หรือไม)
จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
5.มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช















5


5

รวมคะแนนทัง้ สิ้น /2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย รอยละ 75
ตอปอยางตอเนื่อง
2.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป
อยางตอเนื่อง
.3สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับ
สถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอยรอย
ละ ตอป 5อยางตอเนื่อง
4.สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/
วิชาชีพระดับชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ
5 ตอป อยางตอเนื่อง
5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยาง
ตอเนื่อง
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น /2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นการพิจารณา
1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม
ในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการให
ครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวย
ตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
2.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม
ในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานทะเลาะวิวาท มีการ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม
ในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากร
ในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปน
ระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวน
รวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสังคม มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากร
ในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปน
ระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม
ในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครู
และบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวย
ตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง

รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น /2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอยางสมํ่า
เสมอ
2. มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและ
บุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน
เปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร ให
สาธารณชนรับทราบ
3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดย
ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ 75
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงชี้พรอมทั้งรายงานให
สาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด
ไมนอยกวารอยละ และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและ 80
สรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา
หนวยงานหรือองคกรอื่น
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5

5

รวมคะแนนทัง้ สิ้น /2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
3. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
4. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น /2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไม
นอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน
ทองถิ่นขึ้นไป
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น.
รวมคะแนนที่ได

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
มี ไมมี
ใช
ไมใช



การปฏิบัติ

















5

5

รวมคะแนน /2 เทากับ 10

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1.ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ
เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2.มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไม
นอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4.ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ
ชุมชน ทองถิ่นขึ้นไป
5.สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น
รวมคะแนนที่ได

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
มี ไมมี
ใช
ไมใช



การปฏิบัติ

















5

5

รวมคะแนน เทากับ 10
วิธีคํานวณ
10 + 10
4

= 5

คะแนนที่ได เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตัวบงชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช
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ตัวบงชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช


















5

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

22

ตัวบงชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
กรณีเลือกกรณีที่ 1
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช
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ตัวบงชี้ที่ 18 การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร
และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน
สมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน

การปฏิบัติ
มี


ไมมี

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ
ใช
ไมใช
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ตอนที่ 3
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
3.1.1 ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเปนสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ตั้งอยูเลขที่ 39 หมูที่ 8 ตําบลหนองโรง อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ดิน 2 แปลง ดังตอไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จํานวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร
2. ที่ธรณีสงฆวัดศรีปทุม (ลําบัว) จํานวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร
ที่ดินทั้ง 2 นี้มีประวัติการจัดหาที่ดินเพื่อ ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดังตอไปนี้
วันที่ 11 พฤศจิก ายน 2534 ศึก ษาธิก ารอําเภอหนองแค (นายวิโ รจน ผาสุก ดี) ไดร ายงาน
นายอําเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย ) ไดรับ การประสานงานจาก นายพลายงาม ดวงสวา ง
ผูชวยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับ
อําเภอ ในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 ( 2535 – 2539 ) จํานวน 60 แหง ซึ่งจังหวัดสระบุรีเปน
จังหวัดหนึ่งในเปาหมายการจัดตั้ง จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการอําเภอหนองแคชวยหาที่ดินใหดวย
วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2534 ผอ.วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระบุ รี (นายสุ เ มธ สี ม ว ง) ได มี ห นั ง สื อ
ที่ ศธ 0907.63 / 1487 เรียนนายอําเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย ) วาคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี ขอความรวมมือใหจัดหาที่ดินจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแคระดับอําเภอ
วันที่ 16 ธันวาคม 2534 อํา เภอหนองแค มีห นัง สือที่ สบ. 0330 /5980 /3199 เรีย น
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีไดดําเนินการจัดหาที่ดินในเขตอําเภอหนองแคเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ
ระดับอําเภอไดแลวดังมีรายระเอียดดังตอไปนี้
นายสมชาย สุนทรวัฒน นายกเทศมนตรีเทศบาลอําเภอหนองแค พระครูวิธารสรคุณ เจาอาวาส
วัดศรีปทุม (ลําบัว) นายวิโรจน ผาสุขดี ศึกษาธิการอําเภอหนองแค นายสายบัว บุญจันทร (นายกองนา) กับบุตรสาว
นายบุญธรรม เกตุคง อาจารยใหญวัดลําบัว และนายสมพงษ ศศิบุตร อดีตผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบล
หนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไดเขาพบ ม.ล.จวงจันทร สนิทวงศ ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง
ม.ล.แสงจันทร สนิทวงศ ที่บานพักกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับที่ดินหมูที่ 8 ตําบล
หนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อใชในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ ซึ่งไดรับความ
เมตตาใหใชที่ดินในกรรมสิท ธิ์ของ ม.ล.จวงจันทร สนิทวงศ ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง ม.ล.แสงจันทร สนิทวงศ
นางสาวจีรนุช ทัศนบรรจง และนายกุลทัศ ทัศนบรรจง ไดบางสวน จํานวนประมาณ 10 – 20 ไร
วันที่ 19 มีนาคม 2540 ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง และญาติไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนด
เลขที่ 31187 และ 31188 มูลคา 20,200,000 บาท (ยี่สิบลานสองแสนบาทถวน) ใหกระทรวงการคลัง
วันที่ 12 กันยายน 2540 เวลา 9.15 น. นายทองอยู แกวไทรยะ อธิ บดีก รมอาชีวศึกษาไดนําคณะ
บุคคลตอไปนี้
1. คณะทูลเกลาฯถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 31187 และ 31188
1. พระครูวิธารสรคุณ
เจาอาวาสวัดศรีปทุม (ลําบัว)
2. พ.ท.เศวต ทัศนบรรจง ผูแทน ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง
3. นายสายบัว บุญจันทร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4. นายแฉลม บุญจันทร
5. นายวิโรจน ผาสุขดี
6. นายบุญธรรม เกตุคง
7. นายสุรินทร สุวรรณเวศน ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
8. นายสมชัย เพชรพัชรวรรณ ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2. คณะขาราชการกรมอาชีวศึกษา
1. นายทองอยู แกวไทรฮะ
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
2. นายอัมพร ภักดีชาติ
ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ
3. นายบุญชู มูลพินิจ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
4. นางจุรีรัตน บินหะซัน
หัวหนาฝายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ
5. นางสุนัน จันทโมลี
หัวหนางานพัฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ
6. นางสาวศุภลักษณ ทองโรจนจนาพัฒน
หัวหนางานจัดการศึกษา
เฝาทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย
เพื่อทูลเกลาถวายโฉนดที่ดิน สําหรับพระราชทานใหแกกรมอาชีวศึกษานําไปจัดสรางวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วันที่ 6 มีนาคม 2541 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนังสืออนุมัติใหวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค ตามคําสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 487 / 2540 ตั้งแต วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 และ
ผูบริหารวิทยาลัยตามคําสั่ง กรมอาชีวศึกษาที่ 1755/2540 ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ดังตอไปนี้
1. นายสุรินทร สุวรรณเวศ
เปนผูประสานงานและทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
2. นายสมชัย เพชรพัชราวรรณ เปนผูประสานงานและทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
3. นายจินศิริ พุมศิริ
เปนผูประสานงานและทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
3.1.2.1 อาคารอํานวยการ
3.1.2.2 อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
3.1.2.3 อาคารเรียน
3.1.2.4 อาคารโรงฝกงานชั่วคราว
3.1.2.5 บานพักผูบริหาร 1 ยูนิต
3.1.2.6 บานพักครู – อาจารย 4 ยูนิต
3.1.2.7 บานพักหองแถวจํานวน 13 หลัง
3.1.2.8 หองน้ําชั่วคราว ชาย – หญิง
3.1.2.9 เสาธงชั่วคราว
3.1.2.10 ระบบบาดาล 2 ระบบ
3.1.2.11 ปอมยามชั่วคราว
3.1.2.12 อาคารเรียนตึกพานิชยการ 3 ชั้น
3.1.2.13 อาคารเรียน – ฝกงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
3.1.2.14 สนามฟุตบอล 1
3.1.2.15 ระบบประปาหอถังสูง
3.1.2.16 โรงจอดรถจักรยานยนตนักศึกษา
3.1.2.17 โรงจอดรถยนตสําหรับครู – อาจารย เจาหนาที่
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สวนใหญจะติดพื้นที่ทํานาของประชาชน
ในชุมชน หมู 8 มีเขตติดตอดังนี้
- ทิศเหนือ (หนาวิทยาลัย)
ติดกับถนนหนาคลองระพีพัฒน
- ทิศตะวันออก
ติดกับพื้นที่ทํานา
- ทิศใต
ติดกับพื้นที่ทํานา
- ทิศตะวันตก
ติดกับพื้นที่ทํานา
3.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 20,034,395 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งบดําเนินการ งบประมาณประจําปการศึกษา 2554
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร
(เงินเดือนขาราชการ, คาตอบแทนพนักงานราชการ)

1,159,860.00

2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
5.2 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
5.3 โครงการสรางสายใยรักครอบครัว
5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน
5.5 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร (ปวช.)
5.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร (ปวส)
5.7 งบคาใชจายอื่น

7,002,300.00
6,767,300.00
235,000.00
10,558,735.00
6,867,800.00
3,690,935.00
1,313,500.00
797,000.00
200,000.00
30,000.00
150,000.00
7,500.00
45,000.00
84,000.00

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

20,034,395.00

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้
3.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ดังแสดงในตารางที่
2 ถึงตารางที่ 5
ตารางที่ 2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
รวม
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ปกติ
เทียบโอนฯ
ปวช .1
ปวช .2
ปวช .3
รวมระดับ ปวช.
ปวส .1
ปวส .2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

255
204
150
609
56
74
130
739

51

306
204
150
609
125
74
130
859

69
120

ตารางที่ 3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
ตารางที่ 3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป
ระยะวิชาชีพสั้น
รุนที/่ ป
200 ชม.ขึ้น
151121 –
76 –
61- 75 31 – 60 ต่ํากวา
รวม
ไป

2/2553 (ผล)
1/2554 (แผน)
3/2553 (ผล)
4/2553 (ผล)
1/2554 (ผล)
รวม

167
0
2
0
0
167

199 ชม.

150 ชม.

120 ชม.

174
714
0 1,840
0
0
0
0
0
618
174 1,332

55
0
54
0
0
109

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ชม.

ชม.

0
0
0
0
0
0

30 ชม.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,675
0
1,675

1,110
1,840
56
1,675
618
3,457

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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ตารางที่ 3.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับคนพิการ
ระยะวิชาชีพสั้น
รุนที/่ ป
200 ชม.ขึ้น
151121 –
76 –
61- 75
ไป

2/2553 (ผล)
1/2554 (แผน)
รวม

199 ชม.

150 ชม.

120 ชม.

0
0
0

2
80
2

0
0
0

0
0
0

ชม.

0
0
0

31 – 60
ชม.

0
0
0

ต่ํากวา
30 ชม.

รวม

0
0
0

2
80
2

ตารางที่ 3.3 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม
รุนที/่ ป
2/2553 (ผล)
1/2554 (แผน)
รวม

ระยะวิชาชีพสั้น
200 ชม.ขึ้น
ไป

151199 ชม.

121 –
150 ชม.

76 –
120 ชม.

988
1,000
988

0
0
0

0
0
0

0
0
0

61- 75
ชม.

0
0
0

0
0
0

อาชีพ
(3 ชม.)

โครงการ
พระราช
ดําริ

รวมกับ
หนวยงาน
อื่น ๆ

0
0
0

0
0
0

2/2553
0
0
0
0 1,494
1/2554
0
0
0
0 5,000
รวม
0
0
0
0 6,494
จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม
จําแนกตามหลักสูตร 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 10,941 คน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ต่ํากวา
30 ชม.

0
0
0

ตารางที่ 3.4 หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ สําหรับประชาชนทัว่ ไป
ระยะวิชาชีพสั้น
รุนที/่ ป
อศ.กช
กษ.
ตชต.
ปชต.
108
ระยะสั้น

31 – 60
ชม.

รวม
988
1,000
988

รวม
1,494
5,000
6,494

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
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3
2
2
1

2
4
8 15

5

1
5
3
3
3
16

1
1
2
9

เจาหนาที่พนักงานวิจัยพัฒนาฯ
เจาหนาที่พนักงานสารบรรณ
เจาหนาที่พนักงานสงเสริมการคาฯ
เจาหนาที่พนักงานหองสมุด
เจาหนาที่พนักงานบุคลากร
เจาหนาที่พนักงานศูนยขอมูล
เจาหนาที่พนักงานงานกิจกรรม
เจาหนาที่พนักงานรักษาการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

1

6
2
4
1
3 1 1
5
3
2
2
5
2
5
1
30 1 11 5 1

2
1
1
1
1
1

ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

ม.ตนหรือ ต่ํา
กวา

หญิง

ชาย

ลูกจางชั่วคราว

ขาราชการ ก.พ.
ลูกจางประจํา

เจาหนาที่พนักงานวางแผนงบประมาณ

2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

1

2
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
2
2

เชี่ยวชาญ

4 1

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา
จํานวน
งานตามโครงสรางบริหาร
(คน)
สถานศึกษา
เจาหนาที่พนักงานการเงิน
เจาหนาที่พนักงานบัญชี
เจาหนาที่พนักงานพัสดุ
เจาหนาที่พนักงานทะเบียน
เจาหนาที่พนักงานวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ครูผูชวย

ต่ํากวา

ป. ตรี

1

ป. เอก
ป. โท

อัตราจาง

1
3
4
1

4
6
4
4
1
1
2
2
24

ตําแหนง
ผูบริหาร/ครู

สูงกวา ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ครูสอนระยะสั้น
รวมทั้งหมด

5
2
1
1
3
2
2
1
17

หญิง

แผนกวิชาไฟฟาและอิเล็กฯ

5
6
4
5
6
4
5
5
40

ชาย

ผูบริหารและรองฯ
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกล

พนักงานฯ

จํานวน(คน)
ขาราชการ

ตารางที่ 4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา
ผูบริหาร/แผนกวิชา

2
1
1
1
1
2
2
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เจาหนาที่พนักงานขับรถ
เจาหนาที่พนักงานแมบาน
เจาหนาที่พนักงานภารโรง
รวมทั้งหมด

1
2
6
28

1
2
6
28

1
2
6
11

17

1
2
6
11

2

13

สูงกวา ป.ตรี

ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

ม.ตนหรือ ต่ํา
กวา

วุฒิการศึกษา

หญิง

เพศ

ชาย

จํานวน
(คน)

ลูกจางชั่วคราว

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

ขาราชการ ก.พ.
ลูกจางประจํา

สถานภาพ

2

3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
- วิ ท ยาลั ยการอาชี พหนองแค ไดรั บ รางวัล สถานศึ ก ษารางวัล พระราชทาน ระดับ อาชีว ศึ ก ษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา 2554
- ผูอํานวยการสถานศึกษา นางวรรณา ดวงสวาง ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา
สกสค. พุทธศักราช 2554 จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สกสค.รายชื่อดังนี้
- นางวรรณา ดวงสวาง
- นายประยงค จันทพันธ
- นายรชต ชูกอนทอง
- นางนิลวรรณ ชูกอนทอง
- นางปรัชญา เพ็ชรสิงห ไดรับรางวัลครูสอนดี จาก สกสค.
- นายกฤษณะ สิทธิ์นอย ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผูเสียสละตนเพื่อประโยชนสวนรวม จาก สกสค.
3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป า หมายความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาประจํ า
ปการศึกษา 2554 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
- ใหคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีการประชุมทุกเดือน
3.4.2 การพัฒนาผูเรียน
จัดจํานวนชั่วโมงที่ใหกับวิชาปฏิบัติและจํานวน
ชั่วโมงที่นักเรียนฝกงานในสถานประกอบการ
3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
-จัดทําหลักสูตรเทียบโอนในระดับ ปวช .และ
การสอน
ปวส .
-มีการเปดสอนสาขาวิชาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง
- ไดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและโครงงาน
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
ที่นํามาพัฒนาในสถานศึกษา รวมทั้งเปนประโยชน
ตอนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ดาน
3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน
และสังคม

3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษา

31
เปาหมายความสําเร็จ
- การออกบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It
Center
- โครงการอําเภอยิ้มใหกับชุมชน
- จัดทําโครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน
เทศกาลตาง ๆ
- ชวยผูประสบอุทกภัยน้ําทวม
มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมีจํานวนมากกวา 29 ครั้ง
- สงครูเขาอบรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
วิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนของบุคลากร
- รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดหางานแนะ
แนวอาชีพ
- รวมมือกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปดสอนระดับ
แกนมัธยม , ระยะสั้น

3.5 เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2553
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
3.5.ความเสี่ยงดานความ 1ปลอดภัย ของผูเรียน ลดปญหาอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
โดยลดการขับขี่พาหนะภายในวิทยาลัย และจอดรถ
บริเวณที่ใหจอด
3.5. 2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
ลดปญหาการทะเลาะวิวาทภายในวิทยาลัย โดยการ
วิวาท
ใหนักเรียน นักศึกษาทํากิจกรรมรวมกัน จัดเขาคาย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
3.5. 3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
นักเรียน นักศึกษาตองไดรับการตรวจสารเสพติด
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.5. 4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภ
จัดใหมีการพบครูที่ปรึกษา ใหคําแนะนําความรู
กอนวัยอันควร
ตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมตอความเสี่ยงในดาน
ตาง ๆ
3.5. 5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
ลดปญหาการมั่วสุมและการพนันภายในวิทยาลัย
โดยการเปด – ปด ประตูทางเขา – ออก วิทยาลัยฯ
ใหเปนเวลาและการจัดกิจกรรมเสริม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 4
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
1. ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิชาการดี
ฝมือเยี่ยม
เปยมคุณธรรม
สรางสรรคสังคม
2. วิสัยทัศนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
มุงมั่นพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม
3. พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการกับตลาดแรงงาน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
4. สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. เปาหมาย
1. นักเรียน/นัก ศึก ษา ไดรับ การเรียนรูทําความรูดานวิชาการและทัก ษะวิชาชีพ เพื่อให
สามารถทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผูมีความรู คูคุณธรรม
สามารถปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด ดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีความคิด มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรูจัก
ประกอบสัมมาอาชีพ
2. คนไทยทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูและฝกอบรมทักษะอาชีพไดตลอดชีวิต ตามความตองการ
ของผูเรียนมีการประยุกตความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาดังเดิมเปนการเพิ่มถายภาพในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน
3. วิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. วิทยาลัยดําเนินการใหครู-อาจารยผูบริการไดรับการพัฒนาใหมีใบประกอบวิชาชีพ
5. สนับสนุนใหใชการเรียนการสอนเทคโนโลยี และเครื่องสารสนเทศที่มีคุณภาพ
6. สนองจุดเนน 9 ประการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหบังเกิดในรูปธรรม
ที่ชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนา 2คุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาบรรลุ เ ป า หมายตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
4.2.1 การบริหารจัดการ
ให ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา พัฒนาระบบบริหารจัด
สถานศึกษา
กําหนดแนวทางการปฏิบั ติง านมี การอาชีวศึกษา
การประชุมทุภาคเรียน
4.2.2 การพัฒนาผูเรียน
จั ด จํ า นวนชั่ ว โมงที่ ใ ห กั บ วิ ช า การพัฒ นาการจัดกาอาชีวศึก ษา
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ที่ และการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให มี
นั ก เ รี ย น ฝ ก ง า น ใ น ส ถ า น คุณภาพมาตรฐาน
ประกอบการ
4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ
-จัดทําหลักสูตรเทียบโอนในระดับ -การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ปวช .และ ปวส .
และฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
-มี ก ารเป ด สอนสาขาวิ ช าชี พ ที่ มาตรฐาน
สอดคลองกับ ความตองการของ -สรางเครือขายและสงเสริมความ
ตลาดแรงงาน
รวมมือ
4.2.4 การวิจยั และพัฒนาผลงาน -มี ผ ลงานนวั ต กรรม โครงงาน สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานวิ จั ย ประยุ ก ต / วิ จั ย เชิ ง ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
นวัตกรรมและงานวิจัย
ปฏิ บั ติ ก ารและบทความทาง เทคโนโลยี
วิชาการของอาจารย/ นักเรียน
4.2.5 การบริการทางวิชาการ
-ฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ให ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม
ประชาชน นัก เรีย น นั ก ศึ ก ษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
และผูดอยโอกาส
-การบริการ Fix-it Center
-จัดทําโดรงการอาชีวรวมดวยชวย
ประชาชนเทศกาลต า งๆ ช ว ย
ผูประสบภัยน้ําทวม
4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน -การพัฒนาการจัดกาอาชีวศึกษา
แหลงการเรียนรู
เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่นๆ และฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอสถานศึกษา มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษา -สรางเครือขายและสงเสริมความ
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี รวมมือ
จํานวนมากกวา 29 ครั้ง
4.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร ส ง ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น พัฒนาระบบบริหารจัด
ทางการศึกษา
สถานศึกษาเขาอบรมศึกษาดูงาน การอาชีวศึกษา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศนของบุคลากร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
รวมมือกับโรงเรียนในสังกัด
สรางเครือขายและสง เสริม ความ
สพฐ .เป ดสอนฝ ก อบรมวิช าชี พ รวมมือ
ระยะสั้น

4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
4.3.ความเสี่ยงดานความ 1
ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน -แต ง ตั้ ง การอยู เ วรรั ก ษาการณ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ
สถานศึกษาไดรับความปลอดภัย ประจําสถานที่ราชการ ประจําวัน
บุคลากรภายในสถานศึกษา
สะดวกสะบายและรวมทั้งรณรงค -ไดรับความรวมมือและ
ใหนักศึกษาจอดรถในบริเวณที่ให ประสานงานกับ อบต. กํานัน
จอด
ผูใหญบาน
4.3.ความเสี่ยงดานการ 2
ลดการทะเลาะวิวาทของนักเรียน -จัดทําขอมูลประวัติของนักเรียน
ทะเลาะวิวาท
นักศึกษา มีการแนะนําและ
นักศึกษาทุกคนเปนรายบุคคล
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษากลุม
แกไขปญหาและทํากิจรรมในเชิง เสี่ยงที่จะกระทําความผิด -จัด
สรางสรรครวมกัน อยูรวมกัน
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ
อยางสันติ
เนตรนารี กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
4.3. 3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด นักเรียนนักศึกษาทุกคนปลอดภัย ใหความรู ความเขาใจ ในการ
จากสารเสพยติด
ปฏิบัติตนใหหางไกลจากสารเสพย
ติดและจัดกิจกรรมตางๆ
4.4. 4 ความเสี่ยงดานสังคม
นักเรียนนักศึกษาตระหนักในการ -ใหความรู ที่จําเปนสําหรับ
เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร ปองกันความเสี่ยงดาน
นักเรียนนักศึกษา ไดแก การ
สังคม จริงจังตอการปองกัน
เปลี่ยนแปลงตนเองในวัยรุน
ตนเอง เห็นประโยชนของการ
-ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ปองกัน และเห็นโทษหรือพิษภัย อันตรายและความเสี่ยงตางในการ
จากพฤติกรรมเสี่ยง จนใชเปน
ดําเนินชีวิต ประโยชนตอตนเอง
หลักในจิตใจที่จะไมทําพฤติกรรม และผูอื่น
4.4 ระบบโครงสรางบริหาร
เพื่อใหก ารบริห ารจัดการศึก ษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด
รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสราง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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แผนภูมิบริหารวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปงบประมาณ 2554
ผูอํานวยการวิทยาลัย
(นางวรรณา ดวงสวาง)

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝายบริหารทรัพยากร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
(นายอุดมศักดิ์ มีสุข)

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
(นายทองจันทร ประทุมโฉม)

ฝายวิชาการ
(นายจํานง ตะวะนิตย)

งานบริหารงานทั่วไป
(นางรัชดา สวนเศรษฐ)

งานวางแผนและงบประมาณ
(นางสาวลัดดาวัลย ดีปญญา)

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(นายเอกพล หาดทวายการ)

แผนกวิชา

งานบุคลากร
(นางสาวดาวพระศุกร ฤทธิ์บัณฑิตย)

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
(นายประยงค จันทพันธ)

งานครูที่ปรึกษา
(นางสาวธัญญารัตน คําปู)

งานการเงิน
(นางสาวปยะมาศ มวงเปลี่ยน)

งานความรวมมือ
(นายณวกรณ แสนหาญ)

งานการบัญชี
(นางสกุลตา กรีติกุลศักดิ์)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

งานพัสดุ
(นางนิลวรรล ชูกอนทอง)

งานประกันคุณภาพฯ
(นายพงศกร พานทองคํา)

งานอาคารสถานที่
(นายประยงค จันทพันธ)

งานสงเสริมผลิตผล การคาฯ
(นางนิลวรรณ ชูกอนทอง)

งานทะเบียน
(นางจิราภรณ เชื้อชา)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(นายสมชัย อุนทิวากร)

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(นายกฤษณะ สิทธิ์นอย)

งานปกครอง
(นายรชต ชูกอนทอง)

งานวัดผลและประเมินผล
(นายวราวุฒิ นิลวัตถา)

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
(นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช)

งานวิทยบริการและหองสมุด
(นางปรัชญา เพ็ชรสิงห)

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(นางสุรียรัตน ตันประสิทธิ์)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(นายณวกรณ แสนหาญ)

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(นายอนันต จันเพชร)

งานสื่อการเรียนการสอน
(นายวราวุฒิ นิลวัตถา)

งานประชาสัมพันธ
(นางสาวลัดดาวัลย ดีปญญา)
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4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
1.) ควรจัดใหมีการนําเสนอผลการคําเนินงานใน -โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพรอมการ
ภาพรวมรวมกันเพื่อตรวจสอบขอมูลซึ่งกันและ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรองรับการ
กันพรอมใหบุคลากรทราบถึงผลการดําเนินงาน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในแตละมาตรฐานรวมกัน
2.) ควรดําเนินจัดหาครุภณ
ั ฑ เครื่องมือ และ
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑภายในวิทยาลัย
อุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อทดแทนในสวนที่ -โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานทะเบียน
ลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย
-โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
3) ควรติดตามการไดงานทําของผูสําเร็จ
-โครงการติดตามผูส ําเร็จการศึกษา ปวช.ที่มีงานทํา
การศึกษา กําหนดแผนงานที่ชัดเจน และ
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการติดตาม
4) ควรจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมและระบบที่ใช -โครงการขายพื้นที่การใหบริการอินเตอรเน็ต
ในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหการบริหาร
-โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนดานการพัฒนาเว็บไซด
จัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด
-โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตหองวิทยบริการ
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1) ครูที่ปรึกษาควรมีสวนรวมในการหาทางแกไข -โครงการจัดทําหองใหคําปรึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ
-โครงการการบูรณการการเรียนการสอน
-โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
2.) แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
-มีการตรวจจากฝายวิชาการพรอมลงนามอนุญาต
กอนใช
-มีการบันทึกหลังการสอน
3) ควรพัฒนาขอสอบเกณฑการประเมินใหสอ
-โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
คลองกับมาตรฐานสาขาวิชา สาขางาน
-โครงการจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และรายวิชา
4) จัดทํารายงานการประเมินตนเองในทุกตัวบงชี้ -โครงการการประเมินคุณภาพภายใน
ใหมีความชัดเจนตามคูมือการประกันคุณภาพ
ประจําป 2554
การศึกษา
-โครงการอบรมพัฒนางานประกันคุณภาพ
5) การพัฒนาอบรมบุคลากรสายสนับสนุน
-โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
-โครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
-โครงการสงเสริมคุณธรรมพัฒนา
บุคลากรไหวพระ 9 วัด
6) การเก็บรองรอยที่สนับสนุนตองมีการแสดง
-จัดทําตูเก็บเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 5
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ความตระหนัก
วิท ยาลั ย ฯ กํ า หนดแผนงาน/โครงการ ให ค รูทุ ก คนจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ มี คุณ ภาพ
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทานการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป ครู ที่ปรึกษา
และครูผู ส อน เอาใจใส ดูและความประพฤติ ของนัก เรีย น นั ก ศึก ษาใหมี คุณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด ครูประจําวิชาประสานงานกับครูที่ปรึกษาในกรณีทีนักเรียน
นัก ศึก ษาขาดเรียนหรือมีปญ หาดานการเรียนและพฤติก รรมที่ ไมพึง ประสงคในชั้นเรียน ครูป ระจําวิชา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหครู
ผลิตสื่อการเรียนการสอนและ/หรือนวัตกรรมเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย ฯ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ลดจํ า นวน
ผูที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นต่ํ ากว าเกณฑ ในด า นการเรี ย นการสอน ครู เ ขีย นแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฯ ในรายวิชาที่สอน
ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา ครูวัดผลและประเมินผลผูเรียน ตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง
หัวหนาแผนกวิชาและรองผูอํานวยการฝายวิชาการนิเทศการสอนของครูผูสอน
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนครูในดานการดูแลนักเรียน นักศึกษา ครูจัดกิจกรรม Home Room
สัป ดาหล ะ 1 ครั้ง ตามแผนที่กําหนดเพื่อดูแลผูเ รียนเกี่ยวกับ ความประพฤติ การปรับ ตัว และการเรียน
จั ด ปฐมนิ เ ทศและเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สํ า หรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม จั ด สภาพแวดล อ ม
และสิ่ง อํานวยความสะดวกที่เ อื้อตอการเรียนรูของผูเ รียนปรับ ปรุง หองเรียน หองปฏิบัติก าร โรงฝก งาน
และหอประชุม ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงขอมูล
สัมฤทธิผล
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป จํานวน 404 คน จากผูเรียนทั้งหมด 510 คน คิดเปนรอยละ 79.21 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่ง ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. สรุปการสงแผนการเรียนปการศึกษา 2554
2. สรุปสงสมุด Home Room
3. รายงานนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน
4. สรุปจํานวนผูเขาอบรมปการศึกษา 2554
5. รายงานการจัดปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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6. ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนปการศึกษา 2554
7. สรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนประจําปกการศึกษา 2554
8. รายงานจํานวนผูใชบริการหองสมุดและหองอินเตอรเน็ต
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ กําหนดแผนงาน/การเทียบโอนความรูห รือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพที่มีคุณภาพตามศัก ยภาพของผูเ รียน เปดโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับประชาชนที่มีงานทําในสถานประกอบการ
ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย ฯ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เป ด โอกาสทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ ประชาชนที่ มี ง านทํ า ในสถาน
ประกอบการตาง ๆ ซึ่งมีจุดประสงคจะนําความรูและประสบการณ เพื่อการเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยฯ เปดโอกาส
ใหยื่นใบสมัครเขาศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
สัมฤทธิผล
ผลการเปดโอกาสทางการศึกษา สําหรับประชาชนที่มีงานทําในสถานประกอบการสงผลใหผูเรียน
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑ ที่ กํ า หนดตามชั้ น ป จํ า นวน 104 คน จากผู เ ที ย บโอนความรู
หรื อ ประสบการณ วิ ช าชี พ ทั้ง หมด 120 คน คิ ดเป น ร อยละ 86.67 ของจํา นวนผูเ รี ย นทั้ ง หมด ซึ่ ง ผล
การประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แนวทางการดําเนินการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2. บันทึกการประชุม
3. คํ า สั่ง แตง ตั้ ง คณะกรรมการแนวทางการศึ ก ษาและรับ สมัค รนัก เรีย น นั ก ศึ ก ษาของภาครั ฐ
และเอกชน
4. ตารางเรียน ตารางอนุมัติรายบุคคลภาคพิเศษ
5. ใบรายงานแสดงผลการเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2554
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมา
ใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติงานโดยใหครูผูสอนเนนการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียน
สามารถจัดทําผลงาน โดยประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เชน โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเอง เขารับการอบรมหรือศึกษาตอเพื่อจะไดนําความรู
ความสามารถถายทอดใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดคนประดิษฐผลงานและนวัตกรรมตางๆ
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิทยาศาสตรและโครงงานวิชาชีพในทุกแผนก
และสาขาวิชาเพื่อนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ
ความพยายาม
1. ใหค รูจัด ทําแผนการเรียนรูแบบ บรูณาการที่เ น นการประยุก ตใช ห ลัก การทางวิท ยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานโดยให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า โครงงานทางวิ ท ยาศาสตร
และสิ่งประดิษฐ
3. จัดการแขงขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตรและโครงงานสิ่งประดิษฐเพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษา ทําโครงงาน
สัมฤทธิผล
ผลการพั ฒ นาผู เ รี ย นอยา งเปน ระบบส ง ผลใหผู เ รี ยนที่ส ามารถประยุ ก ต ห ลั ก การวิ ท ยาศาสตร
และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบจํานวน 268 คนจากผูเรียนทั้งหมด
426 คนคิดเปนรอยละ 62.91 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช
เอกสาร/รองรอย
1. รายงานผลการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
2. ตัวอยางโครงการนักเรียน นักศึกษา
3. รายงานผลการไปศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับชาติ
4. รายงานผลการประเมินโครงการ Open House เปดบานวิชาการ
5. แผนการสอนมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา 3D วิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
6. สรุปผลการดําเนินโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
7. ใบแสดงผลการเรียนวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2554 (อยูแฟมตัวบงชี้ 1)
8. ใบแสดงผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ปการศึกษา 2554 (อยูแฟมตัวบงชี้ 1)
* นักศึกษาชั้น ปวช. ปที่ 2 ออกฝกงาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
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ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ ประชุม ครูและบุคลากร ชี้แจง ถึง ความสําคัญ ในการฝกทัก ษะดานการฟง การอาน
การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จึง มอบหมายใหครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ปฏิบัติดังนี้
- ส ง เสริม ใหผู เ รีย นมีค วามรู ความสามารถในการสื่อ สารทั้ง ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได
- สงเสริมการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
- สงเสริม ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูร ณาการสมรรถนะอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สงเสริมใหครูจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- จัดใหมีหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหนัก เรียน นักศึก ษาไดฝกทัก ษะดานภาษา
เพิ่มเติม
ความพยายาม
1. ผูสอนวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จัดทําแผนการเรียนรูและโครงการสอนจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนใหผูเกิดการเรียนรูดานทักษะทางดานการฟง การพูด การเขียน และการสื่อสาร
2. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยเนนกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
3. วิท ยาลัยฯ จัดระบบ Internet เพื่อให ผูเ รียนเข าถึง ขอมูล ในการเรี ยนรูดานตนเองได งา ย
และสะดวก
4. ผูส อนจัดกิจ กรรมเสริม ทัก ษะการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศในโอกาสตาง ๆ
เชน กิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ, กิจกรรมสงเสริมการอาน, กิจกรรม
วันสุนทรภู และวันภาษาไทย, กิจกรรมวันคริสตมาส
สัมฤทธิผล
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สง ผลใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน
การเขี ย น และการสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษาต า งประเทศตามเกณฑ ที่ กํ า หนดตามชั้ น ป
จํานวน 795 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,238 คน คิดเปนรอยละ 64.21 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมิน
อยูในเกณฑ พอใช
วิชาภาษาไทย จํานวน 156 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,238 คน คิดเปนรอยละ 12.60
วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 639 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,238 คน คิดเปนรอยละ 51.61
เอกสาร/รองรอย
1. โครงการปฐมนิเทศ
2. โครงการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนและการจัดทําแผนการจัดการเรียนที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
3. การแขงขันทักษะแผนกสามัญสัมพันธ
4. ใบแสดงผลการเรียนวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2554
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนใชสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีการคนควาทาง Internet และสงงานโดยผานทาง E-mail โดยเฉพาะ
รายวิชาที่ใชคอมพิวเตอร พรอมเขียนแผนการจัดการเรียนรูกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนนําความรู และเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน
ความพยายาม
ผูสอนนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
คนควาหาความรู และสารสนเทศตาง ๆ ทาง Internet ผูส อนในรายวิชาที่ใช เ ทคโนโลยีเ ฉพาะวิชาชีพ
ฝกทักษะ กํากับดูแล แนะนํา และสาธิตใหผูเรียนเขาใจ และใชเทคโนโลยีไดถูกตองจนเกิดความชํานาญ ผูสอน
มีก ารวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อยางตอเนื่อง ผูส อนจัดกิจ กรรมเสริม ทั ก ษะผูเ รียนในการใช
เทคโนโลยีวิชาชีพ เชน กิจกรรมการสงงานและมอบหมายงานผาน E-mail
สัมฤทธิผล
ผลการเรียนของผูเรียนทั้งหมด 710 คน มีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม จํานวน 540 คน คิดเปนรอยละ 76.06 เกณฑอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนการเรียนรายวิชาที่มุงเนนการใชเทคโนโลยีในการปฎิบัติงาน
2. แผนงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยสารสนเทศของสถานศึกษา
3. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพที่มุงเนนการใชเทคโนโลยี
4. จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสงงานผานระบบ E-mail
5. จัดกิจกรรมใหนักเรียนใชหองอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูล
6. ใบแสดงผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2554
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ กําหนดนโยบายพัฒ นาผูเ รียนดานการเสริม สรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีง าม
ในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมและการมีมนุษยสัมพันธที่ดี มอบหมายใหงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษ ยสัม พัน ธที่ ดี ในแผนปฏิบั ติก าร ประจําป 2554 ผู ส อนทุก คนบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดคะแนนวัดผลประเมินรอยละ 20 ของคะแนนทั้งหมดในทุก รายวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนครูที่ปรึกษา และแผนกวิชาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพทีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี เชน กิจกรรมใหคําปรึกษา Home Room
กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ แผนกเชิ ญ วิ ท ยากรมาบรรยายให ค วามรู ด า นวิ ช าชี พ
ประชุมผูปกครองในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม เพื่อใหทราบระเบียบตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เชน
การวัดประเมินผล การแตงกาย การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง และเกณฑการจําเร็จการศึกษา เปนตน
ความพยายาม
ผูสอนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด ผูสอน
บูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีง ามในวิชาชีพ มีบุคลิก ภาพที่เ หมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ในแผนการจัดการเรียนรู งานปกครองตรวจสอบ กํากับ ดูแลความประพฤติของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
ชมรมวิชาชีพฯ จัดกิจ กรรมตามโครงการพัฒ นาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีง ามในวิชาชีพ
ใหมีบุคลิกภาพที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และสถานศึกษา 3 D องคการวิชาชีพฯ จัดกิจกรรม
ตามโครงการพั ฒ นาผู เ รี ย นด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ ให มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษา 3 D ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room เปนประจํา
ทุกสัปดาหใหความชวยเหลือคําแนะนํา เพื่อปองกัน แกปญหาและพัฒนาผูเรียน แผนกวิชาจัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการทีดีมีมาตรฐาน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ใหมมีแนวทางในการเรียนเพื่อประกอบ
อาชีพ เกิดความรัก ความศรัทธา มีความมุงมั่นที่จะศึกษาใหสําเร็จการศึกษา และสามารถกําหนดอนาคตของ
ตนเองในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
สัมฤทธิผล
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในงานอาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี จํานวน 739 จากนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 739 คน คิดเปน
รอยละ 100 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
2. โครงการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนและการจัดทําแผนการจัดการเรียนที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
3. แผนการจัดการเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
4. ผลสัมฤทธิทางการเรียนปการศึกษา 2554
5. รูปเลมการเขารวมกิจกรรม
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูส ําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสํา เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามเกณฑการสํา เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักวาผูสําเร็จการศึกษา
ทุกคนเปนความภาคภูมิในของวิทยาลัยฯ โดยประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
การลดปริมาณการออกลางคันของผูเรียน ประชุมชี้แจงผูปกครองและผูเรียนทุกปการศึกษา เพื่อสรางความ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตระหนักใหกับผูปกครองในการดูแลผูเรียนในดานการเรียนและพฤติกรรม ประชุมชี้แจงผูปกครองและผูเรียน
ที่มีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ เพื่อสรางความตระหนักในการดูแลชวยเหลือใหเรียนผานเกณฑก ารสําเร็จ
การศึกษา
ความพยายาม
ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 D เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการสอนเสริมและการสอน
พิเศษเปนรายบุคคล มอบหมายงานใหผูเรียนที่ศึกษาคนควาเพิ่มเติม ผูสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
สัมฤทธิผล
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 78 คน จากจํานวนแรกเขา จํานวน 150 คน
คิดเปนรอยละ 52 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง
เอกสาร/รองรอย
1. ประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นป
2. แตงตั้งครูที่ปรึกษา
3. ประชุมครูเพื่อสรางแนวทางการออกกลางคัน
4. แผนการเรียนที่มีผลสัมฤทธิทากงการเรียน
5. โครงการสอนเสริมของนักเรียนที่เรียนออน
6. ผูสอนกําหนดทิศทางและแนวทางการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
7. สรุปจํานวนนักเรียนแรกเขาปการศึกษา 2552
8. สรุปจํานวนผูลงทะเบียน ปการศึกษา 2554
9. สรุปผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
10. แบบสรุปการมอบประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2554
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสํา เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามเกณฑการสํา เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก
1. วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักวาผูสําเร็จการศึกษา
ทุกคนเปนความภาคภูมิในของวิทยาลัยฯ โดยประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ลดปริมาณการออกลางคันของผูเรียน และกําหนดเปนมาตรการ
2. ประชุมชี้แจงผูปกครองและผูเรียนทุกปการศึกษา เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในการ
ดูแลผูเรียนในดานการเรียนและพฤติกรรม
3 ประชุมชี้แจงผูปกครองกรณีผูเรียนที่มีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ เพื่อสรางความตระหนักในการ
ดูแลชวยเหลือใหเรียนผานเกณฑการสําเร็จการศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4. จัดทําคูมือสําหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหประกอบการเรียน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนัก เรียน นัก ศึกษาเขาใหมเ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ความพยายาม
1. ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 D
2. จัดระบบการนิเทศกํากับติดตามโดยใหหัวหนาแผนกเปนผูจัดการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
แผนกและตางแผนก
3. ใหมีการจัดหาวัสดุฝก เพื่อมาใชประกอบการเรียนการสอน
4. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม ใหครูที่ปรึกษาไดติดตามผลการเรียนของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดสําเร็จ
การศึกษาครบหลักสูตรและเพื่อแกปญหานักเรียนออกกลางคัน
5. จัดใหมีการสอบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และกรณีที่มีนักเรียนสอบตกใหจัดการเรียนซอม
เสริมเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาผานเกณฑ
สัมฤทธิผล
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 74 คน จากจํานวนแรกเขา จํานวน 59
คนคิดเปนรอยละ 79.73 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. คูมือนักเรียน
2. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่มุง เนนสมรรถนะอาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 D
3. สรุปโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ตัวอยางสมุดโฮมรูม
5. บันทึกขอความขออนุญาตมอบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) นักเรียน
นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช./ปวส. ประจําปการศึกษา 2554 (จบพรอมรุน)
6. สรุปผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 (ภาคฤดูรอน)
7. บันทึกขอความมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร
ปวช./ปวส. (จบไมพรอมรุน)
8. สรุปผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 (จบไมพรอมรุน)
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพที่ผา นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
1. วิทยาลัยฯ ประชุมชี้แจงใหผูสอนมีความเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

45

3. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา/สาขางานตาม
วั น เวลาที่ กํ า หนดไว ใ นปฏิ ทิ น แผนกวิ ช าฯ ประเมิ น ผลการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแผนกวิชาฯ แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ กําหนดการสอบซอมเสริมสําหรับผูสอบไมผาน
งานวัดผลกํากับติดตามใหผลการทดสอบไดตามเกณฑมาตรฐาน
สัมฤทธิผล
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คิดเปนรอยละ 100 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. รายงานการประชุม
3. คูมือนักเรียน นักศึกษา
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
6. สรุปผลการดําเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. รายงานาผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2554
8. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสํา เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผา นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
1. วิทยาลัยฯ ประชุมชี้แจงใหผูสอนมีความเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา/สาขางานตาม
วั น เวลาที่ กํ า หนดไว ใ นปฏิ ทิ น แผนกวิ ช าฯ ประเมิ น ผลการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแผนกวิชาฯ แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ กําหนดการสอบซอมเสริมสําหรับผูสอบไมผาน
งานวัดผลกํากับติดตามใหผลการทดสอบไดตามเกณฑมาตรฐาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สัมฤทธิผล
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.2 ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. รายงานการประชุม
3. คูมือนักเรียน นักศึกษา
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
6. สรุปผลการดําเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. รายงานาผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2554
8. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ มอบหมายใหง านแนะแนวฯ มีห นาที่ติดตามผูสําเร็จ การศึก ษาโดยใช วิธีก ารติดตาม
ที่หลากหลาย เชน ทางไปรษณีย หรือสอบถามจากเพื่อนผูสําเร็จการศึกษาหรือผูปกครอง จัดทําโครงการ
ปจฉิมผูสําเร็จการศึกษาไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2554 งานแนะแนวฯ ใหผูสําเร็จการศึกษากรอกขอมูล
ส ว นตั ว เพื่ อ จั ด ทํ า เป น ข อ มู ล ติ ด ตามผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจัดทํา Website www.v-cop.net ศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา
ความพยายาม
วิท ยาลัยฯ จัดปจ ฉิมนิ เทศใหกับผูสําเร็จ การศึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูสําเร็จ การศึกษาไดเ ห็น
ความสําคัญของการแจงขอมูลสถานที่ทํางานหรือศึกษาตอแกวิทยาลัยฯ เพื่อใชเปนขอมูลติดตามการมีงานทํา
การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระในโอกาสตอไป ครูที่ปรึกษากํากับดูแลผูเรียนในการกรอกข อมูล
ใน www.v-cop.net ศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา
สัมฤทธิผล
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 96 คน ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ จํานวน 96 คน
คิดเปนรอยละ 100 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. ไปรษณียหรือสอบถามจากเพื่อผูส ําเร็จการศึกษาหรือผูปกครอง
2. โครงการปจฉิมผูสําเร็จการศึกษา
3. เอกสารสํารวจ แบบสรุปผลภาวะผูมีงานและผูศึกษาตอ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย ฯ มอบหมายให ง านความร ว มมื อ ติ ด ตามความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประจําปการศึกษา 2554 งานความรวมมือ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ใน 3 ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลัก ษณะงานในสาขา ดานความรูความสามารถ
พื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความพยายาม
งานความร ว มมื อ ส ง แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต อ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาในป 2554 ใหกับสถานประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจ ใน 3 ดาน
คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปน
ในการทํางาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรวบรวมแบบประเมินมาประมวลผล
เพื่อสรุปหาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ที่ทํางาน
ในสถานประกอบการ
สัมฤทธิผล
สถานประกอบการมีความพึงพอใจในดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แบบสอบถามการฝกงาน
2. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
3. หนังสือขอรับสมัครนักศึกษาฝกประสบการณ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป
2 รอยละของผูเ รียนที่ไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู

- ดี >74
- พอใช 60-74
- ปรับปรุง < 60
- ดี >74
- พอใช 60-74
-ปรับปรุง < 60
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต - ดี >74
หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร - พอใช 60-74
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ - ปรับปรุง < 60
อยางเปนระบบ

4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ - ดี >74
สื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน - พอใช 60-74
และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
- ปรับปรุง < 60
และภาษาตางประเทศ
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถ - ดี >74
ใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
- พอใช 60-74
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
- ปรับปรุง < 60
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม
- ดี >74
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี - พอใช 60-74
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย - ปรับปรุง < 60
สัมพันธที่ดี
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี - ดี >74
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ
- พอใช 60-74
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- ปรับปรุง < 60
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร อยละของผูสําเร็จ การศึก ษาที่ มี - ดี >74
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ - พอใช 60-74
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร - ปรับปรุง < 60
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ
79.21
คิดเปนรอยละ
86.67
คิดเปนรอยละ
62.91
คิดเปนรอยละ
64.21
คิดเปนรอยละ
76.06
คิดเปนรอยละ
100

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 1
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 2

พอใช

แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชีท้ ี่ 3

พอใช

แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 4

ดี

แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 5

ดี

แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 6

คิดเปนรอยละ
52.00

แฟม
ปรับปรุง มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 7

คิดเปนรอยละ
79.73

แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 8

ดี
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สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
- ดี >74
คิดเปนรอยละ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- พอใช 60-74
100
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- ปรับปรุง < 60
10. ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา - ดี >74
คิดเปนรอยละ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ - พอใช 60-74
100
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- ปรับปรุง < 60
11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได - ดี >59
คิดเปนรอยละ
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ - พอใช 50-59
100
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป - ปรับปรุง < 50
12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
- ดี 4.00-5.00
ประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง - พอใช 3.50-3.99
ประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ปรับปรุง1.00-3.49
เฉลี่ย 4.40
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 อยูในเกณฑระดับ ดี

ดี
ดี
ดี

ดี

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 9
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชีท้ ี่ 10
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 11
แฟม
มาตรฐานที1่
ตัวบงชี้ที่ 12

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชีท้ ี่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ตัวบง ชี้ ที่ 5 ร อยละของผู เ รียนที่มีความสามารถใชความรูแ ละเทคโนโลยีที่จํ าเปน ในการศึก ษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีง ามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดสี นทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชีท้ ี่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบง ชี้ ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จ การศึก ษาหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี่ที่ 10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ ที่ มี ต อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชีท้ ี่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชีท้ ี่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 13 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยที่มีการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัย ฯ ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเกี่ยวของ ประกอบดวยผูบ ริหารสถานศึก ษา หัวหนา
แผนกวิชา หัวหนางาน เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนรูดานอาชีวศึกษาปรับแผนการเรียนใหมในแตละภาค
การศึกษา กําหนดแนวทางการพัฒ นาคุณภาพของผูเ รียน ปรับเนื้อหาในแตละรายวิชา การปรับเปลี่ยน
รายวิชา การปรับแผนการเรียนในแตละภาคเรียนใหสอดคลองตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
และทองถิ่น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหแผนกวิชาและผูสอนในแตละแผนกวิชาไดรวมกันศึกษาความเปนไปไดใน
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรายวิ ช าเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ข อ มู ล ความต อ งการของตลาดแรงงานของสถาน
ประกอบการวิทยาลัยไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนเขียนแผนการจัดการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบรูณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัย ฯ กําหนดใหผูสอนทุก คนนําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบ
รูณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียนการสอน
สัมฤทธิผล
ผลการพัฒนาอยางเปนระบบสงผลใหมีการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ในปก ารศึก ษา 2554 มีจํานวน 6 หลักสูตร จาก 6 สาขาวิชา จํานวนหลักสูตรที่ไดรับ การพัฒ นา คิดเปน
รอยละ 0 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ปรับปรุง
เอกสาร/รองรอย
1. บันทึกปรับแผนการเรียน
2. บันทึกจัดแผนการเรียน
3. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
4. บันทึกหลังการสอน
5. นิเทศการสอน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนัก
วิท ยาลัย ฯ ไดสง เสริม สนับ สนุนกํากับ ดูแลใหผูส อนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือบรูณาการความรูจากรายวิชาตางๆโดยเนนผูเรีย นเปนสําคัญ
มีก ารจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน วัดประเมิ นผลการเรียนอยางหลากหลายตามสภาพจริง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

52

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานทุกภาคเรียน จัดประชุมหัวหนาแผนกวิชาและผูสอนเพื่อดําเนินการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบรูณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและ 3 D
ความพยายาม
วิทยาลัย ฯ ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบรูณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ แบบพอเพียงที่หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานพัฒ นาหลัก สูตรและการสอน รอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติใหใชสอน ไดกําหนดให
ครูผูสอนเขียนบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ไดมอบหมายใหครูสอนทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามที่ไดบันทึกหลังการสอน
สัมฤทธิผล
ผลการพั ฒ นาอย า งเป น ระบบส ง ผลให มี ก ารจั ดทํ า แผนการการจัด การเรีย นรู แ บบบู ร ณาการ
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. อบรมการเขียนแผนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง
2. แผนการสอน
3. บันทึกหลังการสอน
4. แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ความตระหนัก
วิทยาลัยสงเสริมใหครูสอนเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมใหครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ถายทอดความรู วัดผลประเมินผล เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพและมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มอบหมายใหงานครูที่ปรึกษาแจกแบบประเมิน ความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู
สอนดานความรูความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการใชสื่อ
การสอน การวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมและรวยรวมแบบประเมินมาประมวลผล
สัมฤทธิผล
ตามที่ทางงานที่ปรึกษาไดมีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสอนดานความรูความสามารถ
ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผลและดาน
คุณธรรมจริยธรรม ผูเ รียนมีความพึ ง พอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูส อนมีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.47
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เอกสาร/รองรอย
1. แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่วิทยาลัยจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนตามความจําเปน ประหยัดคุมคา วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ประมาณการคาใชจายโครงการฝก(สผ.1)
2. จัดลําดับขั้นตอนการจัดทํา(สผ.1)
3. จัดทํารายงานการฝก(สผ.2)
4. จัดลําดับขั้นตอนการจัดทํา(สผ.2)
5. จัดทําทะเบียนผลผลิตของแผนกวิชา(สผ.3)
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุฝกและอุปกรณตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน
โดยจัดซื้อวัสดุฝกตามระเบียบงานพัสดุ โดยงานพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุฝกและอุปกรณตางๆ
สัมฤทธิผล
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการเรียนการสอนจํานวน 726,202 บาท
จากงบดําเนินการทั้งหมด 7,002,300 บาท คิดเปนรอยละ 10.37 ผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช
เอกสาร/รองรอย
1. ใบประมาณการคาใชจายโครงการฝก (สผ.1)
2. ใบสรุป สผ. 1
3. รายงานการฝก (สผ. 2)
4. ทะเบียนผลผลิตของแผนก (สผ. 3)
5. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
6. เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจาย
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดแผนการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรพนื้ ฐานและการใชคอมพิวเตอร
ในงานอาชีพ โดยเนนใหผูเรียนฝกทักษะจริง มีการใหหองคอมพิวเตอรอยางคุมคาเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความพยายาม
วิท ยาลัยฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร สําหรับ การจัดการเรียนการสอน พรอมติดตั้งระบบเครือขาย
สําหรับการสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการใชในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาคนควา โดยมี
ครูผูสอนและมีเจาหนาที่เปนผูควบคุม แนะนําวิธีการใชคอมพิวเตอรอยางใกลชิด
สัมฤทธิผล
ในการสง เสริ ม จัด ให มีคอมพิ วเตอร สํา หรั บ การเรียนการสอนและการสืบ ค นทางอิ นเตอร เ น็ ต
ซึ่งจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. ตารางเรียนและตารางการใชหองเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1,2/2554
2. ทะเบียนคุมครุภัณฑแผนกคอมพิวเตอร
3. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
4. ภาพแสดงการเรียน การสอน การใชคอมพิวเตอรและหองสืบคนขอมูล
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ตัว บ ง ชี้ ที่ 18
ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด อาคารเรี ย น อาคารประกอบ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและเกิดประโยชน สูงสุด
ความตระหนัก
วิท ยาลั ยฯ กํ าหนดให มีก ารจั ดห องเรี ยน อาคารเรีย น โรงฝ ก งาน ใหส อดคลอ งและเหมาะสม
กับ จํานวนผูเรียนประกอบกับ การใหครุภัณฑตามลัก ษณะรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหส อดคลองและเหมาะสม
กั บ จํ า นวนผู เ รี ย น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมี ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต อ ก ารจั ด อาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมขึ้นดวย
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดจัดการวางแผนอยางเปนระบบในการใชและการบริการอาคารสถานที่ นักการภารโรง
ดูแลทําความสะอาดอาคารเรียน มีการจัดระบบความปลอดภัยมีเวรยามรัก ษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน
และกลางคืน
สัมฤทธิผล
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรูการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. ตารางการใชหองเรียน 1/2554
2. ตารางการใชหอ งเรียน 2/2554
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ประจําปงบประมาณ 2554
4. การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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5. รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษา 3 D
6. ตารางการใชคอมพิวเตอรและการใชอินเตอรเน็ต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
7. คําสั่งการจัดเวรยาม
8. จัดทําโครงการปรับปรุงอาคาร
9. แบบประเมินความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา ทั้งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ตัว บง ชี้ ที่ 19 ระดับ ความเหมาะสมในการจั ดศู นย วิ ทยบริก ารใหเ หมาะสมกับ วิ ช าที่ เรี ย น
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชน สูงสุด
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ ไดจัดใหมีศู นยวิท ยาบริการไดแก หองสมุด จัดทําโครงการจัดซื้อหนังสือวารสารเขาหองสมุด
12 เดื อน จัด ใหมี ศูน ยก ารเรียนรูด วยตนเอง หองอิน เตอร เ น็ตที่ มีสื่ อที่ห ลากหลาย มีร ะบบการจัด การ
ที่มีประสิทธิภาพบรรณารักษจัดทําแบบประเมินคุณภาพใหบริการ
ความพยายาม
วิท ยาลัยฯไดมีศูนยวิท ยบริการ เพื่อบริการใหกับ นัก เรียนนัก ศึก ษาและไดจัดซื้อหนัง สือวารสาร
เขาหองสมุด บรรณารักษจัดระบบการสืบคนและแบบฟอรมการลงชื่อเขาใชหองสมุด พรอมแจกแบบประเมิน
คุณภาพการใหบริก ารเพื่อเก็บ ขอมูล จากผูใชบริก ารรวบรวมแบบประเมิน มาประมวลผลและรายงานผล
การประเมินคุณภาพการใหบริการแกวิทยาลัยฯ
สัมฤทธิผล
ตามที่ไดพัฒนาระบบการจัดการของศูนยวิทยาบริการไดมีโครงการตางๆเพื่อการพัฒนาใหเหมาะสม
มีเ อกสาร ตํารา หนัง สือตางๆ มีระบบการสืบคนมีการประเมินคุณภาพการใหบ ริก ารซึ่ง ความเหมาะสม
ในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
การประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. บัญชีรายการ วัสดุถาวร คงเหลือ
2. ผังระบบการจัดการศูนยวิทยบริการ
3. แบบประเมินการใชหองสมุด
4. สรุปยอดผูเขาใชบริการงานวิทยบริการและหองสมุด ประจําภาคเรียนที่ 1,2/2554
5. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในวิทยาลัย สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดมีครุภัณฑ และอุปกรณ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด สรรงบประมาณให แ ผนกวิ ช าจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ต ามความจํ า เป น ภายใต ข อ กํ า จั ด
ดานงบประมาณเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
มีการประเมินความพึงพอใจ ดสนสภาพการใชงาน ดานความเพียงพอ ดานความทันสมัยของครุภัณฑ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสั่งการโดยมอบหมายใหงานพัสดุจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณตางๆ ที่มีความ
ทันสมัยมาใหแตละแผนกวิชา พรอมทั้งในแผนกวิชาที่เสนอโครงการซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑใหดําเนินการ
โดยเรงดวน เพื่อใหทันตอการจัดการเรียนการสอน
สัมฤทธิผล
จากการสํารวจจํานวนครุภัณฑและอุปกรณอยูในสภาพใชงานไดดี มีความเพียงพอ มีความทันสมัย
และผลการประเมินความพึงพอใจ สภาพการใชงาน ความเพียงพอ ความทันสมัยของครุภัณฑอุป กรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2554
2. โครงการจัดซื้อครุภัรฑและอุปกรณ
3. โครงการซอมคอมพิวเตอรแผนกวิชาการบี
4. โครงการซอมเครื่องพิมพดีดไทย -อังกฤษ แผนกวิชาการบัญชี
5. โครงการซอมครุภัณฑแผนเครื่องกล
6. โครงการโตะปากกาจับงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
7. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชครุภัณฑและอุปกรณ
8. สําเนาชุดเบิกจัดซื้อครุภัณฑ
9. สําเนาชุดเบิกจางเหมาบริการซอมเครื่องพิมพดีดไทย -อังกฤษ แผนกวิชาการบัญชี
10. สําเนาชุดเบิกจางเหมาบริการซอมครุภัณฑแผนกวิชาเครื่องกล
11. สําเนาชุดเบิกจางเหมาบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรแผนกวิชาคอมพิวเตอร
12. สําเนาชุดเบิกจางเหมาบริการปรับปรุงโตะปากกาจับงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
13. แบบสรุประดับการประเมินความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ
14. ภาพบรรยากาศหองเรียนที่มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ความตระหนัก
วิท ยาลัย ฯ มอบหมายใหบุ ค ลากรดู แลและรั ก ษาความปลอดภัย ในวิท ยาลัย ฯ มีก ารจัด ระบบ
การปองกันอัคคีภัยที่ดี สงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน
โรงฝกงานหองปฏิบัติการ ใหมีความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกตอผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ แตงตั้งใหบุคลากรดูแลและรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ครูและผูเรียน
รวมมือกันพัฒ นาปรับ ปรุงดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติก าร โรงฝกงานและพื้นที่ฝก
ปฏิบัติการใหสามารถใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ แผนกวิชาฯ จัดแบงพื้นที่
โรงฝกงานและหองปฏิบัติการออกเปน Section ตามลักษณะการใชงาน
สัมฤทธิผล
แผนกวิชาที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ผานเกณฑจํานวน 6 แผนกวิชาจาก 6 แผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนการรับนักเรียน
2. แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2554
3. คําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูเวรยาม
4. การจัดสภาพแวดลอมภายในแผนกวิชา
5. สมุดบันทึกการเบิกจายเครื่องมี
6. สมุดบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไดรับอุบัตเิ หตุ
7. สมุดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม
8. บันทึกการซอมคุรุภัณฑ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในวิทยาลัย ที่ไ ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับหารฝกอบรม สัมมนาศึกษาตอ การศึกษา
ดูงาน การทัศนศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อนําความรูความสามารถและทักษะมาพัฒนา
ตนเอง พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษาตอไป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ โดยการเขารวม
ประชุม สัมนาทางวิชาการฝกอบรม ศึกษาตอ ศึก ษาดูง าน การทัศนศึกษา ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ไมนอ ยกวา 20 ชั่วโมงตอป ในการประชุมประจําเดือนใหครูที่เขาประชุมอบรมสัมมนาในหนวยงานภายนอก
สถานศึกษารายงานผลการประชุมอบรมสัมมนาแกที่ประชุม
สัมฤทธิผล
บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฎิบติการป2554
2. บันทึกขอความเรื่องขออนุญาติรายงานผลการเดินทางไปราชการ
3. สรุปผลการประเมินการอบรม
4. สรุปผลการประเมินการศึกษาดูงาน
5. รายงานการเดินทางไปราชการประจําปงบประมาณ 2554
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 23 จํา นวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตา งๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ มีนโยบายระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจัก ร ทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและสงผูเรียนไปฝกประสบการณนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดระดมทรัพยากรเงินจากหนวยงานของรัฐ เพี่อการบริหารงานดานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิผล
จากการระดมทรั พ ยากรจากแหล ง ต า งๆทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพรวม 29 ครั้ง ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
ระดมทรัพยากรเครื่องมือ ฯ
1.หนังสือ บริษัท เอ.พี.ฮออนดา จํากัด เรื่องการสงมอบรถจักรยานยนต เครื่องยนและเครื่องมือพิเศษ
(โครงการ 1 Dealer I School)
2. บริษัท SCG Eement จํากัด
3. วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
5. องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
6. โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ
ระดมทรัพยากรบุคคล
1 น.ส.สมปรารถนา ชางเพ็ชรผล
2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ระดมเงินทรัพยากรเงินทุน
1 หนังสือระดมขอรับเงินทุนในโครงการวันไหวครูประจําปการศึกษา 2554 จากบริษัท หางราน
จํานวน 24 ทุน
2 หนังสือ สอศ.การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี )
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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3 หนังสือ สน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
ระดมทรัพยากรภายนอก
1. ผูใหญบาน ตําบลหนองจรเข โครงการ Fix it Center
2. ผูใหญบาน ตําบลหนองจรเข โครงการ Fix it Center
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุมหักโครงการ Fix it Center
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองจรเขโครงการ Fix it Center
5. โครงการปฏิบัติงานออกสอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ณ รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ
6. บจ.เอ.พี.ฮอนดา โครงการอบรม One Dealer One School หัวขอ “เทคโนโลยีรถจักรยานยนต
ฮอนดา”
- หนังสือภายในและภายนอก จํานวน 32 ฉบับ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ชี้แจงครูและบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
ระดมความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ความพยายาม
วิท ยาลัยฯ จัดพิ ธีล งนามความรวมมือและเชิ ดชูเ กียรติ ส ถานประกอบ เชิ ญ สถานประกอบการ
รวมกิจ กรรมกับวิทยาลัยฯ ครูนิเทศการฝกงานติตามประเมินผลการฝกงานของนัก ศึก ษาฝกงานในสถาน
ประกอบการ
สัมฤทธิผล
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาทั้งระบบทวิภาคีและระบบปกติ
รวมทั้งสิ้น 23 แหง ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ2554
2. แบบสํารวจความตองการ
3. แตงตั้งคณะกรรมมการนิเทศ
4. ทะเบียนประวัติครูฝกในสถานประกอบการ
5. ผลการประเมินการเรียน
6. บันทึกลงนามความรวมมือระหวางวิทยาลัยการอาชีพหนอแคกับสถานประกอบการ
7. บันทึกแจงความปรับปรุงความรวมมือกับสํานักความรวมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวน
รวมในการพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ มีนโยบายใหดําเนินการจัดหาผูเ ชี่ยวชาญ/ผูท รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจากสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและใหความรู
กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
ความพยายาม
ผูสอนเชิญ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายในบางหนวยการเรียนของรายวิชาที่ทําการสอน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณเฉพาะเรื่องโดยตรง
สัมฤทธิผล
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากสถานประกอบการหนวยงาน
ตางๆ มาใหความรูในสถานศึกษา จํานวน 5 หนวยงาน (6 สาขาใน 6 สาขางาน) คิดเปนรอยละ 100 ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ2554
2. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
3. อบรมปฐมนิเทศเชิงคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
4. อบรมสรางรัก เติมความเขาใจ ครอบครัวเปนสุข
5. สรุปโครงการอบรมปฐมนิเทศเชิงคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
6. สรุปโครงการอบรมสรางรัก เติมความเขาใจ ครอบครัวเปนสุข
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอการจัดหาผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพในแตล ะสาขาวิชาใหมีจํานวน
เพียงพอเหมาะสมกับ จํานวนผูเรียน โดยการ รับยายรับโอนหรือจัดจางเพิ่ม เติม ตามความจําเป นในแตล ะ
สาขาวิชา วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ออกคําสั่งมอบหมายใหขาราชการ ครู ครูจางสอน พนักงานราชการ ใหรับผิดชอบตอการเรียนการ
สอน โดยกําหนดอัตราสวนครู 1 คน ตอนัก เรียน 25 (ภาคปฏิบัติ ) อัตราสวนครู 1 คน ตอนัก เรียน 35
(ภาคทฤษฎี)
2. มีการจัดทําแผน อัตรากําลังครูและบุคลากร
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4. จักทําแผนรับนักเรียนตามกรอบที่กําหนดไว
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดจางครูวิชาชีพเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่มีสัดสวนตอผูเรียน ไมผานเกณฑที่กําหนด เพื่อลด
ภาระงานสอนของผูสอน วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังนี้
1. กําหนดใหครูสายวิชาชีพสอน 1 คนไมเกิน 3รายวิชา
2. กําหนดใหครูผูสอน สอนตรงกับคุณวุฒิทางวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา
3. ใหครูไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมในสวนที่ไมรูและตองการศึกษาเพิ่มเติม
สัมฤทธิผล
แผนกวิชาที่มีอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดา นวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชาเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไมเกิน 1:35 จํานวน 6 แผนกวิชา จาก 6 แผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิน
อยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. คําสั่งจาง
2. แผนอัตรากําลังครูและบุคลากรประจําปการศึกษา
3. แผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา
4. สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยการอาชีพ
หวยยอด
5. สรุปผลการประเมินโครงการทัศนศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
6. รายงานผลการเขารวมอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่กลุม
ภาคกลางตอนบน 1
7. วุฒิการศึกษา
8. สรุปจํานวนนักเรียน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ ศึก ษาวิ เ คราะหค วามสัม พั นธร ะหวา งจํา นวนครูผูส อนต อผูเ รียน เพื่อ จะไดวางแผน
การจัดกรอบอัตรากําลัง ใหมีสัดสวนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ไดจัดหาครูเ พิ่ม เติม เพื่อใหจํานวนผูส อน
ตอผูเรียนมีสัดสวนไมเกิน 1:30
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ รับโอนยายขาราชการครูมาเพิ่มเติมในกรณีที่มีกรอบอัตรากําลังวาง และจางครูอัตราจาง
พรอมประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจางกอนตอสัญญาจาง
สัมฤทธิผล
จํานวนผูสอนทั้งหมด 31 คน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 739 คน คิดเปนอัตราสวนของผูสอนตอผูเรียน
1:21 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เอกสาร/รองรอย
1. คําสั่งจาง
2. แผนอัตรากําลังครูและบุคลากรประจําปการศึกษา
3. แผนรับนักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา
4. สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน
5. จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ วันที่ 30 พ.ค. 2554
6. บัญชีรายชื่อบุคลากร
7. วุฒิการศึกษา
8. สรุปจํานวนนักเรียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑเชิง
ตัวบงชี้
ปริมาณ
13. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
- ดี >75
คุณภาพ(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ขอ) - พอใช60-75
- ปรับปรุง< 60
14. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ - ดี >75
บูรณาการ
- พอใช60-75
- ปรับปรุง< 60
-ดี 4.00-5.00
15. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
-พอใช3.50-3.99
คุณภาพการสอนของผูสอน
- ปรับปรุง1.00-3.49
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สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ
0
คิดเปนรอยละ
100
คาเฉลี่ย 4.47

16. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม(เทียบกับ
งบดําเนินการทั้งหมด)
17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
(จํานวนผูเรียนตอครั้งของการเรียนใน
รายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร)
18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
19. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย
วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดมี
ครุภัณฑ และอุปกรณ

- ดี >15
- พอใช10-15
- ปรับปรุง< 10

คิดเปนรอยละ
10.37

- ดี 1 : 1
- พอใช 2 : 1
- ปรับปรุง 3 : 1

จํานวน
1คน : 1 เครื่อง

21. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน

- ดี >70
- พอใช60-70
- ปรับปรุง< 60

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการ
ประเมิน

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
ปรับปรุง มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 16
แฟม
ดี
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 16
แฟม
ดี
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 15
แฟม
มาตรฐานที2่
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 16

ดี

แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 17

ดี

แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 18

- ดี ปฏิบัติทุกขอ
- พอใช ปฏิบัติ 1-3
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2

- ดี ปฏิบัติทุกขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2
ดี ปฏิบัติทุกขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2

ปฏิบัติทุกขอ

ปฏิบัติทุกขอ

ปฏิบัติทุกขอ
คิดเปนรอยละ
100

ดี

แฟม
มาตรฐานที่2

ตัวบงชี้ที่ 19

ดี

แฟม
มาตรฐานที่2
ตัวบงชี้ที่ 20

ดี

แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 21
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เกณฑเชิง
ปริมาณ
22. รอยละของบุคลากรภายใสถานศึกษา - ดี >89
ที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ - พอใช 75-89
- ปรับปรุง< 75
23. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ - ดี >25 ครั้ง
- พอใช 20-24
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด - ปรับปรุง< 20 ครั้ง
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด - ดี >20 แหง
การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา - พอใช 15-19 แหง
- ปรับปรุง< 15 แหง
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้

25. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน(รอยละของ
สาขาวิชาที่จัดหาผูเชี่ยวชาญ)
26. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิ
ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

- ดี >89
- พอใช 75-89
- ปรับปรุง< 75
- ดี 100
- พอใช 50-99
- ปรับปรุง< 50

27. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี 1 : 25

- พอใช 1 : 25-30
- ปรับปรุง 1 : 30
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สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

คิดเปนรอยละ
100

ดี

ระดมทรัพยากร
จํานวน 29 ครั้ง

ดี

สถาน
ประกอบการ
จํานวน 23 แหง

ดี

คิดเปนรอยละ
100

ดี

คิดเปนรอยละ
100

ดี

อัตราสวนของ
ผูสอนประจําตอ
ผูเรียนคิดเปน1:21

ดี

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 22
แฟมมาตรฐาน
ที่2ตัวบงชี้ที่ 23
และแฟม
ตัวบงชี้ที่ 24

แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 24
แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 25
แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 26
แฟม
มาตรฐานที2่
ตัวบงชี้ที่ 26

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 อยูในเกณฑระดับ ดี
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชีท้ ี่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบงชีท้ ี่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชีท้ ี่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชีท้ ี่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชีท้ ี่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ตัวบงชีท้ ี่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายใสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบงชีท้ ี่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชีท้ ี่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชีท้ ี่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชีท้ ี่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. มีการจัดตารางชั่วโมง Home Room ลงในตารางเรียนของผูเรียนเพื่อในครูและนักเรียนไดพบกัน
เปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง
3. มีคําสั่ง มอบหมายใหครูที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงผูเรียนทุกวัน
4. มีจัดทําโครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดมีระบบงานครูที่ปรึกษา เพื่อกํากับดูแลใหครูที่ปรึกษาไดเขาพบนักเรียนนักศึกษา เปน
การกํากับติดตามการดําเนินงานโดยไดดําเนินการดังนี้
1. จัดอบรมครูที่ปรึกษา
2. จัดทําคูมือครูที่ปรึกษา
3. จัดทําสมุดโฮมรูมเพื่อรายงานผลการเขาพบที่ปรึกษาโดยกําหนดใหมีการรายงานผลสัปดาหละ1 ครั้ง
4. จัดชั่วโมงโฮมรูมลงในตารางเรียนของนักเรียนเพื่อใหครูทปี่ รึกษาไดพบนักเรียน
5.ครู ที่ ป รึ ก ษาจั ดกิ จ กรรม Home Room ตามตารางสอนและรายงานผลการจั ดกิ จ กรรม
Home Room พรอมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง การดําเนินการตามโครงการเยี่ยมบานนักเรียน
นักศึกษา
สัมฤทธิผล
ครูที่ปรึกษาไดพบนักเรียน นักศึกษาอยูในเกณฑที่กําหนด 18 ครั้งตอภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน 36
ครั้ง ผลประเมินอยูในเกณฑดี และสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาได
เอกสาร/รองรอย
1. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. ตารางเรียน
3. คําสั่งมอบหมายหนาที่
4. โครงการเยี่ยมบาน
5. เอกสารการประชุม
6. คูมือครูที่ปรึกษา
7. สมุดโฮมรูม
8. ตารางเรียน
9. สมุดบันทึกกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง
10. สมุดตรวจสอบการสงสมุดโฮมรูม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหนักเรียนนักศึกษาเขารับการตรวจสารเสพ
ติดปละ 1 ครั้งในทุกระดับชั้นและสรุปผลการตรวจสอบสารเสพติดของผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหกับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับโดยมีหัวหนา
แผนกวิชาและครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลอยางใกลชิด
สัมฤทธิผล
จํานวนผูเ รียนทั้งหมดที่ไดรับ การตรวจสารเสพติดมี 603 คน จํานวนนัก เรียนทั้ง หมด 739 คน
จํานวนผูเ รียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด คิดเปนรอยละ 81.59 ผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช
เอกสาร/รองรอย
1. โครงการตรวจสุขภาพ
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา
3. คําสั่งการปฎิบัติงานดําเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
4. บันทึกดําเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
5. บันทึกสรุปรายงานผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
6. รูปเลมรายงานผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย ฯ มอบหมายให ค รู ที่ ป รึ ก ษาจั ด กิ จ กรรม Home Room ผู เ รี ย นสั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง
และใหกํากับดูแลผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑใหมีการเฝาระวัง ผูเรียนที่ออกกลางคัน ศึกษาปญหา
ผูเรียนที่ออกกลางคัน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาดําเนินการดูแลติดตามผูเรียนอยางใกลชิดตลอดปการศึกษา
โดยการใหคําแนะนําปรึกษาและพบกลุมผูเรียนหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบทางไปรษณีย และใหครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room
สัมฤทธิผล
ผูเรียนทั้งหมด 739 คน ออกกลางคัน 15 คน โดยเปนระบบปวช.12 คน และเปนระบบปวส.3 คน
เมื่อเทียบกับแรกเขาที่ลงทะเบียนในปการศึกษาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.02 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
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เอกสาร/รองรอย
1. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. ปฎิทินครูที่ปรึกษา
3. สมุดโฮมรูม
4. การรายานผลของครูที่ปรึกษา
5. สมุดเช็คชื่อกิจกรรมเชาแถว
6. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
7. ตารางเรียน
8. ตารางสอน
9. สมุดโฮมรูม
10. ระบบการลาออกของนักเรียนนักศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ มีนโยบายใหจัดทําโครงการและกิจ กรรมที่สง เสริม สนับ สนุนดานวิช าการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธเพื่อใหเกิดการจัดการศึกษา
และบุคลากรไดรับการพัฒนา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดมีจัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนนัก ศึก ษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
ไดรับ การพัฒ นาดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีง ามในวิชาชีพ ตลอดจนรวมทั้ง ดานพัฒ นา
บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ โดยการเขารวมโครงการและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ทําใหนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามโครงการดังนี้
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชา
3. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
4. โครงการปฐมนิเทศเชิงคุณธรรมจริยธรรม
5. โครงการเดินทางไกล อยูคาย พักแรมลูกเสือวิสามัญ
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางรัก เติมความเขาใจ ครอบครัวเปนสุข
7. โครงการวันไหวครู
8. โครงการคัดเลือกคณะกรรมการองคการวิชาชีพ
9. โครงการประกวดรองเพลง
10. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
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สัมฤทธิผล
แผนกวิชาจํานวน 6 แผนกวิชาจากแผนกวิชาทั้ง หมด จํานวน 6 แผนกวิชาจัดกิจ กรรมที่สง เสริม
สนับสนุนดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและการมีมนุษย
สัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินอยูใ นเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม
2. รายงานผลการดําเนินโครงการที่สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาน
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
3. รายงานผลการดําเนินโครงการ
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. แขงขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชา
6. สัปดาหวันวิทยาศาสตร
7. ปฐมนิเทศเชิงคุณธรรมจริยธรรม
8. เดินทางไกล อยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางรัก เติมความเขาใจ ครอบครัวเปนสุข
10. วันไหวครู
11. คัดเลือกคณะกรรมการองคการวิชาชีพ
12. ประกวดรองเพลง
13. แขงขันกีฬาสีภายใน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก
วิท ยาลั ยฯ ไดจัด โครงการส ง เสริม การอนุ รัก ษ สิง แวดลอ ม วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละทํา นุ บํา รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยกํ า หนดให จั ด กิ จ กรรมครบทั้ ง 2 ด า น ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และกิจกรรมรวมประเพณีทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมวัฒนธรรมตางๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน
และภายนอก ดวยการจักสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน โครงการวันพอแหงชาติ
โครงการ Big Cleaning Day โครงการปลูกปาเพื่อพอ โครงการเขาพรรษา โครงการวันมาฆบูชา
สัมฤทธิผล
แผนกวิชาจํานวน 6 สาขาจากทั้งหมด 6 สาขาจัดกิจกรรมครบทั้งหมด 2 ดานเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
สิ่ง แวดล อม วัฒ นธรรม ประเพณีและทํา นุบํ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม คิดเปนร อยละ 100 ผลการประเมิ น
อยูในเกณฑ ดี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เอกสาร/รองรอย
1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปการศึกษา 2554
2. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการแหเทียนเขาพรรษา
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันพอแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2554
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิง
ปริมาณ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

28. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครู - ดี >25 ครั้ง
ผูเรียนพบครูที่
ที่ปรึกษา
- พอใช 20-25
ปรึกษาจํานวน
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง
36 ครั้ง
ตรวจสารเสพคิด
29. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ - ดี 1ครั้ง >90%
จํานวน1ครั้งคิด
- พอใช 1ครั้ง 80-90%
สารเสพติดใหกับผูเรียน
- ปรับปรุง 1ครั้ง<80%

30. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ - ดี < 31
เทียบกับแรกเขา
- พอใช 31-40
- ปรับปรุง>40
31. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ - ดี >80
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม - พอใช 75-80
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
- ปรับปรุง< 75
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ - ดี >80
สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม - พอใช 75-80
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - ปรับปรุง< 75

ดี

เปนรอยละ 81.59

คิดเปนรอยละ
2.02
คิดเปนรอยละ
100
คิดเปนรอยละ
100

ผลการ
ประเมิน

พอใช

ดี

ดี

ดี

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
มาตรฐานที3่
ตัวบงชี้ที่ 28
แฟม
มาตรฐานที3่
ตัวบงชี้ที่ 29
แฟม
มาตรฐานที3่
ตัวบงชี้ที่ 30
แฟม
มาตรฐานที3่
ตัวบงชีท้ ี่ 31
แฟม
มาตรฐานที3่
ตัวบงชี้ที่ 32

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3อยูในเกณฑระดับ ดี
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชีท้ ี่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี่ที่ 31 จํานวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชีท้ ี่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชีท้ ี่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 4 การบริหารวิชาชีพสูสังคม
ขอกํา หนดที่ 4.1 บริการวิช าชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุ มชน สังคม องคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 33 จํา นวนและประสิทธิ ผลของกิจกรรม / โครงการที่ ใหบริการวิช าชี พ
และฝกทักษะวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ประชุมครูและบุคลากรชี้แจงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับ
กิจ กรรม/โครงการในการบริก ารวิช าชี พสู สัง คม โดยการฝก ทัก ษะวิช าชี พและสรา งอาชี พใหกั บ ชุ ม ชน
เพื่อแกปญหาความยากจน ใหเห็นความสําคัญของการบริการวิชาชีพสูสังคม และย้ําเตือนใหทุกแผนกวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบู รณาการรายวิชาใหเขากับ การบริก ารชุมชน กิจกรรมโครงการบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ และสรางวิชาชีพใหกับชุม ชนเพื่อแกปญหาความยากจนไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหเขากับกิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาชีพ
แกสังคม การสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและกิจกรรมการฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชน
เพื่อนําไปประกอบวิชาชีพ ดังนี้
1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อประชาชน Fix – it center
2. โครงการรวมดวยชวยประชาชนในชวงเทศกาลปใหม
3. โครงการรวมดวยชวยประชาชนในชวงเทศการสงกรานต
4. โครงการบริการเคลื่อนที่รวมกับจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน)
5. โครงการบริการเคลื่อนที่รวมกับอําเภอ (อําเภอเคลื่อนที่พบประชาชน)
6. โครงการบริการเคลื่อนที่รวมกับ อบต. (อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน)
7. โครงการบริการเคลื่อนที่รวมกับเทศบาลตําบล (เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน)
8. โครงการรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากร
สัมฤทธิผล
การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นและการ
ฝกอบรมวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวนกิจกรรม/โครงการ 81 กิจกรรม ผลการประเมิน
อยูใ นเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. สรุปผลการประเมินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชุน (Fix It Cebter) ประจําปงบประมาณ 2554
ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองจรเข
2. สรุปผลการประเมินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชุน (Fix It Cebter) ประจําปงบประมาณ 2554
ณ องคการบริหารสวนตําบลกุมหัก
3. สรุปรายงานผลโครงการรวมดวยชวยประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 2555
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานออกหนวยบริการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ พื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลกุมหัก
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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5. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานบริการตรวจซอม บํารุงรักษาเครื่องกล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยวแบบบูรณาการ
6. บันทึกขอความขออนุญาตสรุปจํานวนผูเขาเรียน 108 อาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การบริหารวิชาชีพสูสังคม
ขอกํา หนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยา งเปนระบบและสอดคลอง
กับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
ตัว บ ง ชี้ที่ 34 ร อ ยละของงบประมาณในการจัด กิ จ กรรม / โครงการที่ ใ ห บริ ก ารวิ ช าชี พ
และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯประชุมครูและบุคลากรเพื่อชี้แจงทําความเขาใจใหเห็นถึงความสําคัญของการบริการวิชาชีพ
สูสังคม และพรอมจัดใหทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาใหเขากับการบริการ
ชุมชนวิทยาลัยฯ บรรลุกิจกรรมโครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ ไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
ครู ผู ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการรายวิ ช าให เ ข า กั บ การบริ ก ารชุ ม ชน
และประชาชน เพื่อนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประกอบอาชีพ เชนความรูและทักษะงานจักรยานยนต
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
สัมฤทธิผล
งบประมาณที่ใชในการจัดกิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
งบประมาณที่ใช 3,717,600 บาท งบดําเนินการของสถานศึกษา 20,777,895 บาท คิดเปนรอยละ 17.89
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
2. หนังสือการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย
3. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย
4. สรุปเงินงบประมาณระยะสั้น

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑเชิง
ปริมาณ

ตัวบงชี้

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

เอกสาร/
หลักฐาน

ดี

แฟมมาตรฐานที่
4ตัวบงชี้ที่ 33

ดี

แฟมมาตรฐานที่
4ตัวบงชี้ที่ 34

33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/ -ดี >=4 กิจกรรม
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม -พอใช 2-3 กิจกรรม
จํานวน 81
-ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ
กิจกรรม/
กิจกรรม/โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ
โครงการ
การประกอบอาชีพของประชาชน
- ดี >รอยละ 0.2
34. รอยละของงบประมาณในการจัด
- พอใช รอยละ 0.11กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
0.22
คิดเปนรอยละ
และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
- ปรับปรุง นอยกวา
17.89
รอยละ 0.11
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 อยูในเกณฑระดับ ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชีท้ ี่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ตัวบงชีท้ ี่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพ
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

75

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงการที่นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยมีการกําหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนในการสนับสนุนครูผูสอน บุคลากร
และผูเ รียน ในแตล ะหลัก สูตร ทุก สาขาวิชา สาขางาน ใหมีก ารสร างและพัฒ นานวัตกรรม สิ่ง ประดิษ ฐ
และโครงงาน
วิทยาลัยฯไดสงครูและนัก เรียนนักศึก ษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจัยฯเขารับการอบรมและพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในรูปแบบตางๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาจัดทํากิจกรรมดังตอไปนี้
- กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน โดยการสอดแทรกไปไวในรายวิชาโครงงานในชั้นปสุดทาย
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- กิจกรรมโครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตรที่ใหจัดไวในรายวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้น ปวช 1
และปวช. 2
- โครงการจัดนิทรรศการเพื่อประกวดผลงานของนักเรียนนักศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯในงาน Open House 54 เปนประจําทุกป
- มีการจัดสงโครงงานเขาประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับภาคกลางประจําปการศึกษา 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหวางวันที่ 15-18 กุมภาพันธ 2555
- มีการจัดสงสงโครงงานเขาประกวดสิ่งประดิษฐระดับสภาวิจัยแหงชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สัมฤทธิผล
รอยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
- สงเสริมสนับ สนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ โครงงานที่เปน
ประโยชนในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบ
อาชีพ หรือการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นดังมีกิจกรรมตอไปนี้
- การจัดทําเครื่องขนยายทลายปาลมน้ํามันตามความตองการของชุมชน เพื่อชวยในการประกอบ
อาชีพ
- มีการจัดทําเครื่องกําจัดเพลี้ยกระโดด เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน เมื่อมีการแพรระบาด
ของเพลี้ย
- มีผลงานของนักเรียนนักศึกษาไดรับคัดเลือกเขาแขงขันประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับภาค
กลางประจําปการศึกษา 2554ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหวางวันที่ 15-18 กุมภาพันธ 2555
จํานวนทั้งสิ้น 21 ผลงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ผลการพัฒ นาอยางเปนระบบ สง ผลใหส าขาวิชาที่มีก ารจัดทําโครงงาน นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ
งานวิจัย ที่เ ปนการพัฒ นาการเรียนรูของผูเ รียนในทุก สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมิ น
อยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคใหมกาวไปกับการสรางสรรคนวัตกรรมสูการเรียนรู
2. จัดสงหัวหนางานวิจัยเขารับการอบรมการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก สภาวิจัย
แหงชาติ
3. จัดสงครูผูสอนและนักเรียนนักศึกษาเขารับการอบรมและพัฒนาการเขียนงานวิจัยสูการปฏิบัติ
4. เอกสารรายงานผลการดําเนินการในภาพรวมของการดําเนินการจัดทําสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
5. รูปภาพประกอบ
6. ใบประกาศเกริยติคุณการสงผลงานเขาประกวดระดับภาคกลางของครูและนักเรียน
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการที่นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ
และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯมีการกําหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนในการสนับสนุนครูผูสอน บุคลากร
และผูเ รียน ในแตล ะหลัก สูตร ทุก สาขาวิชา สาขางาน ใหมีก ารสร างและพัฒ นานวัตกรรม สิ่ง ประดิษ ฐ
และโครงงาน
- วิท ยาลัยฯไดสง ครูและนัก เรียนนัก ศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจัยฯเขารับ การอบรม
และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในรูปแบบตางๆ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูและนักเรียนนักศึกษาจัดทํากิจกรรมดังตอไปนี้
- กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน โดยการสอดแทรกไปไวในรายวิชาโครงงานในชั้นปสุดทาย
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- กิจ กรรมโครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตรที่ใหจัดไวใ นรายวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้น ปวช 1
และปวช. 2
- โครงการจัดประกวดผลงานและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของนักเรียน
นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯในงาน Open House 54
- ส ง โครงงานเข า ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ค นรุ น ใหม ร ะดั บ ภาคกลางประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหวางวันที่ 15-18 กุมภาพันธ 2555
- สงโครงงานเขาประกวดสิ่งประดิษฐระดับสภาวิจัยแหงชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
จังหวัดปทุมธานี
สัมฤทธิผล
รอยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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- สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ โครงงานที่เปน
ประโยชนในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบ
อาชีพ หรือการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นดังมีกิจกรรม
- โครงงานที่เปนประโยชนในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอน ไดแก
- อุปกรณชวยสอนแทนจับยึดเครื่องยนต 360 องศา
- ตัวดูดลูกสูบดีสกเบรกของรถยนต
- เครื่องทดสอบแรงดันคอมเพสเซอรอเนกประสงค
- เครื่องทดสอบมอเตอรสตารท
- ชุดสื่อการสอนเครื่องสํารองไฟ (แผนกคอมพิวเตอร)
- โครงงานที่เปนประโยชนในการนําไปประกอบอาชีพไดแก
- ขาวเกรียบมันมือเสือ
- เครื่องขนยายทลายปาลมน้ํามัน
- โครงงานที่เปนประโยชนในการนําไปเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ไดแก
- เครื่องกําจัดเพลี้ยกระโดด
- มุงตากเอนกประสงค
- เครื่องดักแมลงดา
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคใหมกาวไปกับการสรางสรรคนวัตกรรมสูการเรียนรู
2. จัดการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีความพรอมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ
3. มีการจัดสงหัวหนางานวิจัยเขารับการอบรมการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก
สภาวิจัยแหงชาติ
4. จัดสงครูผูสอนและนักเรียนนักศึกษาเขารับการอบรมและพัฒนาการเขียนงานวิจัยสูการปฏิบัติ
5. เอกสารรายงานผลการจัดทํานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ในภาพสรุป รวมแยกตามระดับ การศึกษา
(ชั้นป)
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯ ไดรับการจั ดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554 งบอุดหนุน เปนเงินจํานวน
200,000 บาท เพื่อสนับ สนุนโครงการเสริม สรางนวัตกรรมการพัฒ นาเทคโนโลยีสิ่ง ประดิษฐ คนรุนใหม
ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

78

ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการสรางนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ ปการศึกษา 2554 ที่เปนการพัฒนา
องค ค วามรู การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ง บประมาณที่ ดํ า เนิ น การทั้ ง หมด
20,773,895 บาท
สัมฤทธิผล
งบประมาณที่ใชในการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน เปนเงินจํานวน
200,000 บาท งบดําเนินการทั้งหมด 7,002,300 บาท คิดเปนรอยละ 2.85 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
หนังสือแจงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบเงินอุดหนุน
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสนับสนุนใหกับนักเรียน นักศึกษา ไดนําเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานต าง ๆ ตามความเหมาะสมตามชองทางตา ง ๆ เชน การจั ดนิท รรศการ สัม มนาวิชาการ
อินเตอรเน็ต วารสารและการประชาสัมพันธ เปนตน
ความพยายาม
วิท ยาลัยฯ จัดการเผยแพร นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ดวยชองทางตาง เชน
การจัดนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ อินเตอรเน็ต ทางเว็ปไซดและการประชาสัมพันธ เปนตน
สัมฤทธิผล
จํานวนครั้ง และจํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งสิ้น 5 ชองทาง ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. รูปจากเว็ปไซดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รูปภาพงาน Open House
3. ทางวารสาร
4. รายงานผลการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ปการศึกษา 2554 ณ วท.ลพบุรี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

35. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขัน
ในระดับชาติ
36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ
และ/หรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาติ

เกณฑเชิง
ปริมาณ

- ดี 100
- พอใช 75-99
- ปรับปรุง <
75

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
100

ผลการ
ประเมิน

เอกสาร/
หลักฐาน

ดี

แฟม
มาตรฐานที5่
ตัวบงชี้ที่ 35

- ดี >=3 ชิ้น
- พอใช 2 ชิ้น
จํานวน 10 ชิ้น
ดี
- ปรับปรุง 1
ชิ้น
37. รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
- ดี >1.00
สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
- พอใช 0.50-1.00 คิดเปนรอยละ
ดี
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
- ปรับปรุง<
2.85
งบดําเนินการ
0.50
38. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร - ดี 4 ครั้ง 4
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
ชองทาง
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
- พอใช 2-3
จํานวน
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ครั้ง 2-3
ดี
5 ชองทาง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ชองทาง
- ปรับปรุง 1
ครัง้ 1ชองทาง
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 อยูในเกณฑระดับ ดี

แฟม
มาตรฐานที5่
ตัวบงชี้ที่ 36
แฟม
มาตรฐานที5่
ตัวบงชี้ที่ 36

แฟม
มาตรฐานที5่
ตัวบงชี้ที่ 36

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชีท้ ี่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในวิทยาลัย และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงาน ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการ
มีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใสตรวจสอบได
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวของทุกครั้งที่มีการประชุม แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ มอบหมายงานใหสอดคลองกับแผน
กลยุ ท ธ โดยได แ บง หนา ที่ ค วามรับ ผิ ดชอบสอดคล อ งกั บ ความถนั ดและความชํ า นาญของแต ล ะบุ ค คล
คือมอบหมายใหเหมาะสมกับความสามารถบุคคล
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดงานประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและภาคปกติ
พรอมจัดพิธีลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ และมีระบบการทํางานที่โปรงใส
ตรวจสอบการจั ด องค ก ารและโครงสร างการบริ ห ารงานที่ ชัด เจน เป น ป จ จุ บั น มีแ ผนการดํ า เนิ น งาน
ของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร โดยการเขาอบรมตามหนาที่ การบริหารจัดการเนนการมีสวนรวมและการให
ความรวมมือมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สัมฤทธิผล
จากการบริหารงานผูบริหารใชภาวะผูนําและจัดการในสถานศึกษา สามารถผสมผสานความรวมมือ
ของบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ใหเ ขามามีสวนรวมของประชาชนอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ
มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยผูบริหารสามารถบริห ารงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ไดครบ 8 ขอ ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนผังการบริหารงาน
2. คํา สั่ง วิ ท ยาลั ยการอาชี พหนองแค ที่ 405/2554 เรื่อ ง มอบหมายหน าที่ร าชการและความ
รับผิดชอบในตําแหนงงาน
3. คํา สั่ง วิ ท ยาลั ยการอาชี พหนองแค ที่ 214/2554 เรื่อ ง มอบหมายหน าที่ร าชการและความ
รับผิดชอบใหเจาหนาที่ (ฉบับแกไข)
4. คําสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ 293/2554 เรื่อง แตงตั้งกรรมการดําเนินงานการควบคุม
ภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจะปงบประมาณ 2554
5. คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ 1641/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค
6. คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ 099/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
7. บันทึกขอความขออนุญาตสงสรุปรายงานการประชุม
8. แบบรายางานการประชุมรายงานคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ครั้งที่ 1/2554
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครั้งที่ 1/2554
10. บันทึกขอความขออนุญาตสงสรุปรายงานการประชุม เจาหนาที่
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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11. บันทึกขอความรายงานการประชุมเตรียมการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม 2554
12. หนังสือ ที่ ศธ 0635.14/ว. 891 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
13. ประมวลภาพการเขารวมการประชุม
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.2 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในวิทยาลัย และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ส ามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ไดแก มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ใหผูบริหาร ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม โดยการปฏิบัติตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งครูไดปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภา โดยการเสนอขอรับในประกอบ
วิชาชีพครู
สัมฤทธิผล
จากการบริหารงานดานบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการดูแลดานคุณธรรม จริยธรรมครูไดแสดง
ความประสงคขอมีใบประกอบวิชาชีพครู จากจํานวนครูทั้งหมด 35 คน มีใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 82.86 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ปรับปรุง
เอกสาร/รองรอย
1. กําหนดขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
2. สงครูเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณมาตราวิชาชีพ
3. ใบประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบายนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการประกอบการตัดสินใจ เพื่อการ
จัดการความรูและพัฒนาวิทยาลัยอยางเหมาะสม โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูล
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ มีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานตาง ๆ มีการใชระบบการบริหารจัดการขอมูล มีการบริหารขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงขอมูล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทําใหสามารถดําเนินการจัดการระบบสารสนเทศอยางมีระบบ สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ และการจัดการความรูของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอยางดียิ่งขึ้นไป
สัมฤทธิผล
ตามที่วิทยาลัยไดรับการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ ทําใหวิทยาลัยไดมีระบบการจัดการระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา
ปฏิบัติไดตามมาตรฐานขอที่ 1,2,3 และขอที่ 5 ตามองคประกอบ ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนการบริหารระบบสารสนเทศ
2. ปฎิทินการปฎิบัติงานศูนยขอมูล
3. คําสั่งมอบหมายหนาที่ประจําป 2554
4. จัดบุคลากรอบรมปฎิบัติงานศูนยขอมูล
5. จัดทําขอมูลพื้นฐาน8ดาน
6. จัดทําโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
7. พัฒนาศูนยสารสนเทศ
8. มีระบบRMS2007และระบบ ศธ ๐๒
9. เว็ปไซดของทางวิทยาลัย
10. ประเมินความพึงพอใจ
11. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
40. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม

เกณฑเชิง
ปริมาณ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

- ดี 8 ขอ
- พอใช 6-7 ขอ
ปฏิบัติได 8 ขอ
- ปรับปรุง<6ขอ

ผลการ
ประเมิน

เอกสาร/
หลักฐาน

ดี

แฟม
มาตรฐานที6่
ตัวบงชี้ที่ 39

- ดี >90
- พอใช 85-90 คิดเปนรอยละ
ปรับปรุง
- ปรับปรุง <
82.86
85
41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
- ดี ปฏิบัติ 1สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
4,5
ปฏิบัติได 5 ขอ
ดี
สถานศึกษา
- พอใช 1-3
- ปรับปรุง 1-2
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 อยูในเกณฑระดับ ดี

แฟม
มาตรฐานที6่
ตัวบงชี้ที่ 40
แฟม
มาตรฐานที6่
ตัวบงชี้ที่ 41

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุท ธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชีท้ ี่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชีท้ ี่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย ฯ มี น โยบายระบบกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพภายในอย า งต อ เนื่ อ งประกอบด ว ย
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีการ
จัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตง ตั้ ง คณะกรรมการการรับ ผิดชอบการทํ างานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
สัมฤทธิผล
จากการดําเนินงานวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับ ระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพไดมีเครื่องมือ คูม ือ
และแผนการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาการตรวจประเมิน ประเมินคุณภาพ
ภายในประจําป สรุปไดวาวิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานได 4 ขอ ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
2. โครงการอบรมใหความรูการประกันคุณภาพภายใน
3. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน
4. คูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค พ.ศ. 2554
5. แผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป 2554
6. รายงานการประเมินคุณภายภายในสถานศึกษา โดยตนสังกัด ปการศึกษา 2552
7. รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2553
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
วิท ยาลัยฯมีก ารรายงานผลการประกัน คุณภาพตอ สํานั ก มาตรฐานการอาชีวศึก ษาและวิ ชาชี พ
มีก ารนําผลการประเมินมาใชในการพัฒ นาการบริการงานใหไดมาตรฐานและจัดทําแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
ความพยายาม
วิท ยาลัยฯไดดําเนินงานและมีข อมูล การปฏิบัติและความสําเร็จ จากการปฏิบัติตามขอกําหนด
โดยมี คูมือ และแผนการประกั นคุณ ภาพ มีก ารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึก ษาตอ สํานั ก
มาตรฐานการอาชี ว ศึก ษาและวิ ชาชี พ นํ า ผลการประเมิน มาพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ฯตามแนวทางการพั ฒ นา
สถานศึกษา ในอนาคต
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สัมฤทธิผล
จากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตอ สํา นั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึก ษาและวิ ชาชีพ และได นํ าผลการประเมิน มาใชใ นการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
บริหารงานใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง สรุปไดวาวิท ยาลั ยฯ ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานได 3 ขอ ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี
เอกสาร/รองรอย
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554
2. การรายงานผลการประกันคุณภาพตอสาธารณชน
3. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา2554
5. รายงานการประชุม
6. รางวัลตางๆที่ไดรับ เชน รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

เกณฑเชิง
ปริมาณ

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

- ดี ปฏิบัติ 1-4
ปฏิบัติได
- พอใช 1-3
4 ขอ
ดี
- ปรับปรุง 1-2
- ดี ปฏิบัติ 1-3
ปฏิบัติได
- พอใช 1-2
3 ขอ
ดี
- ปรับปรุง 1
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 อยูในเกณฑระดับ ดี

เอกสาร/
หลักฐาน
แฟม
มาตรฐานที7่
ตัวบงชี้ที่ 42
แฟม
มาตรฐานที7่
ตัวบงชี้ที่ 43

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชีท้ ี่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชีท้ ี่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 6
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 สรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดใน ระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ตามชั้นป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 2
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 5
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 6
รอยละของผูเรียนที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 8
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 9
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 11 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ /
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่
พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 22 รอยละของบุคลากรภายใสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 23
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 24
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 25
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 26
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3

ตัวบงชีท้ ี่ 27
ตัวบงชีท้ ี่ 28
ตัวบงชีท้ ี่ 30
ตัวบงชี่ที่ 31

มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชีท้ ี่ 32
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชีท้ ี่ 33
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชีท้ ี่ 34
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชีท้ ี่ 35
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชีท้ ี่ 36
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชีท้ ี่ 37
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชีท้ ี่ 38
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชีท้ ี่ 39
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชีท้ ี่ 41
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชีท้ ี่ 42
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 43
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จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
จํานวนคน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญ ญา
ทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม /โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพ
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุท ธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึก ษา ดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู
ของสถานศึกษา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

88

2. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดใน ระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 3
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 4
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน
การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 16

รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชีท้ ี่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
3. มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดใน ระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชีท้ ี่ 7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชีท้ ี่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้
6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนยุทธศาสตร 3 ป
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตอง
3. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน
6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
2. โครงการขององคการชมรม
3. โครงการเปดบานอาชีวะศึกษา
4. โครงการตรวจสอบผลการเรียนอัตโนมัติ
5. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
6. โครงการสรางเครือขายพันธมิตรครูแนะแนว
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
8. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
9. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพผูเรียน
10. โครงการพัฒนาและประเมินมาตรฐานวิชาการ
11. โครงการติดตามผลสําเร็จการศึกษา
12. โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
13. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

89

14. โครงการคุณธรรม นําความรู
15. โครงการเขาคายลูกเสือ
6.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการจัดทําปายความปลอดภัยในโรงฝกงาน
2. โครงการพัฒนาระบบจัดทําคลังขอสอบ
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต
6. โครงการจัดศูนยการเรียนรูผูประกอบการใหม
7. โครงการจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา
8. โครงการมอบใบประกาศผูสําเร็จการศึกษา
9. โครงการติดตามผลสําเร็จการศึกษา
10. โครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
11. โครงการหารายไดระหวางเรียน
6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
1. โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
2. โครงการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ
3. การจัดการเสริมสรางโครงการวิชาชีพ
4. โครงการเผยแพรงานวิจัยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. โครงการแขงขันหุนยนต
6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
1. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกนักเรียนมัธยม
2. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชนผูดอยโอกาส
3. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
4. โครงการ 108 อาชีพ
5. การจัดการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน
6. โครงการศูนยซอ มสรางเพื่อชุมชน
6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
1. โครงการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน
2. โครงการเปดโลกปโตรเลียม
3. โครงการ 909 เทิดไทองคราชา
6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาครู บุคลากร และผูบริหาร
2. โครงการจัดอบรมครูที่ปรึกษา
3. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพรายบุคคล และแผนกวิชา
5. โครงการเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพรอบสาม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
6.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ความรวมมือในการจัดระบบเครือขายการอาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ความรวมมือระหวางของสถานประกอบการ ชุมชน แหลงการเรียนรูดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภาคี
3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการปองกันบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
4. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
5. การสนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
6. การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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