รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คํานํา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไดรวบรวมผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 จากเดือนพฤษภาคม
2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งถือเปนวงรอบของการรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประเมินตนเองเปน
การภายในโดยใชคณะกรรมการภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไดกําหนดมาตรฐานในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย ไดยึดตัวมาตรฐานของ สอศ. ประกาศใชวันที่ 4 ก.ค. 2555 เปนมาตรฐานของ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ กําหนดใหแตละแผนกทั้งหมด 10 แผนกดําเนินการ
ประเมินตนเอง โดยใชมาตรฐานดังกลาว และนําเอาผลโดยรวมมาสรุปเปนคุณภาพของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
พ.ศ. 2559
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
1.3 ระบบโครงสรางการบริหาร
1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.3 มาตรการการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตนฐานที่ 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 สรุป และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเปนวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยูเลขที่
460 ถนน นครสวรรค ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 ไดดําเนินการผลิตนักศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ทางดานชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามตั้งอยูในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งประกอบไปดวยสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับพื้นฐาน มีความสะดวกใน
การดําเนินงาน การติดตอประสานงานกับสวนราชการตางๆ ในการเอื้ออํานวยความสะดวกแกกัน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐาน
ของสอศ. และของ สมศ. เปนบรรทัดฐาน ในสวนของวิทยาลัยมุงเนนพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน และทองถิ่น ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปดสอนเทียบโอนใหกับพนักงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่นจัดการศึกษาแบบโรงงานโรงเรียน เพื่อขจัดการวางงานของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาในแตละระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดกําหนดดังนี้
1. ใหครูทุกคนปฏิบัติหนาที่หลัก และที่รับผิดชอบ ใหมีผลสัมฤทธิ์ที่วัดได
2. ใหทุกแผนกชางจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานของ สอศ. ทุกปการศึกษา
3. ใหแตละฝายควบคุมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ในสวนที่เกี่ยวของของฝาย
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินจากทุกแผนกชางมาสรุปเปนผลการประเมินของวิทยาลัย
ดังโครงสรางตอไปนี้
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โครงสรางการบริหาร

โครงสร้ างการบริหารดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร และจัดการ การประกันคุณภาพ

คณะกรรมการทีปรึ กษา

อํานวยการ

การศึกษาระดับสถานศึกษา

สํานักงานประกันฯ

ผช .ฝ่ าย
คณะกรรมการบริ หารและจัดการ การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับแผนกวิชาช่าง และ
แผนกวิชาพืนฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการบริ หารและจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ าย

คณะกรรมการบริ หารและจัดการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับงาน
บุคลากรในสถานศึกษา ควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง
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กลไกการควบคุมคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

คุณภาพ ฝ่ าย
แผนงานและความ
ร่ วมมือ

คุณภาพของ
วิทยาลัยฯ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ
ตรวจสอบประเมินผล

คุณภาพ ฝ่ าย
วิชาการ

คุณภาพ ฝ่ ายพัฒนา
กิจการนักเรียนฯ

คุณภาพ ฝ่ าย
บริหารทรัพยากร

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ควบคุมคุณภาพฝ่ ายแผนงาน
นายบัณฑิต สมจิตร

ควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายวิชาการ
นายสัมฤทธิ ภูเลียมคํา

ควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายกิจการ
นายคมสัน อรรคแสง

ควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายส่งเสริ ม
นายสุ พฒ
ั น์ หรดี

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
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วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเปนวิทยาลัยที่เปดทําการเรียนการสอนเฉพาะดานอุตสาหกรรม มีความ
พรอมดานบุคคลากร และวัสดุอุปกรณ ในระดับหนึ่ง สถานศึกษามีการปรับจํานวนนักศึกษาที่รับใหม ใหมีความ
พอดี ในบริบทของสถานศึกษา มีการปรับปรุงทรัพยากรให เหมาะสมตามกฎเกณฑที่กําหนด วิทยาลัยอยูในแหลง
ชุมชนมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ นับวามีโอกาสในดานวิชาการคอนขางสูง ในสวนที่วิทยาลัยตองพัฒนานั้นเปน
ดานการศึกษาของนักศึกษา ที่ยังตองใหมีความหลากหลายในการดําเนินการทั้งการบริหารหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา ปรับปรุงฐานสมรรถนะของรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน และสถานประกอบการ วิทยาลัยไดพัฒนา ดานสถานที่ ดานหลักสูตร การบริหาร การจัดการ
ความรู ภายในถานศึกษาใหมีความพรอม เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาอยูเสมอ ในปการศึกษา 2558 นี้ วิทยาลัย
ไดประเมินตนเอง เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการจาก สอศ. และ สมศ.
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้ง
พ.ศ. 2478

พ.ศ.2481
พ.ศ.2482
พ.ศ.2487
พ.ศ.2492
พ.ศ.2500
พ.ศ.2506
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519

พ.ศ.2520
พ.ศ.2521
พ.ศ. 2522

พ.ศ.2525

โรงเรียนประถมอาชีพ เปดสอนชางระดับตนรับผูจบหลักสูตรประถมบริบูรณ
(ป.4) มี 3 แผนก ไดแก แผนกชางไม แผนกชางปนและแผนกชางจักสาน หลักสูตร
2 ป
โอนมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน แผนกชางไม
หลักสูตร 3 ป
เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนชางไม ชางปน และจักสาน จังหวัดมหาสารคาม
เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางมหาสารคาม
เปดสอนหลักสูตร 6 ป โดยรับผูสําเร็จจากการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับอาชีวศึกษาชั้นกลาง แผนกชางไม
เปดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง มีนักเรียน 2 ระดับ คือ อาชีวศึกษาชั้นกลางและอาชีว
ชั้นสูง
เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกชางกลโรงงานและแผนกชางยนตดีเซล
เปดสอนแผนกโลหะการและโลหะแผน
เปดสอนระดับ ปวส. แผนกชางกลโลหะ ในปนี้กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวม
โรงเรียนการชางมหาสารคามและโรงเรียนการชางสตรีมหาสารคามเปนวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคามโดยโรงเรียนการชางมหาสารคามเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม วิทยาเขต 1
เปดสอนระดับ ปวส. แผนกชางยนต
เปดสอนระดับ ปวช. แผนกชางวิทยุโทรคมนาคม
วันที่ 1 มกราคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยา
เขต 1 เปนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และในปเดียวกันเปดสอนในระดับ ปวช.
แผนกวิชาชางไฟฟา
เปดสอนระดับ ปวท. สาขาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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พ.ศ.2527
พ.ศ.2530
พ.ศ.2532
พ.ศ.2534
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2550
2550
2551
2551

วิทยาลัยฯ ไดรับคัดเลือก เปนสถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน กรมอาชีวศึกษา และเปด
สอนระดับ ปวส. 2 แผนก ไดแก แผนกวิชา ชางกอสราง และแผนกวิชาชางไฟฟา
วิทยาลัยฯ ไดรับคัดเลือก เปนสถานศึกษาดีเดน ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ของกรม
อาชีวศึกษา
เปดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเดนและนักศึกษาดีเดน
ระดับอุดมศึกษา
เปดสอนระดับ ปทส. ภาควิชาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน เปดสอน
ระดับ ปวช. สาขาวิชาชางซอมบํารุง และสาขาวิชาชางสํารวจ
เปดสอนระดับ ปทส. (ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ภาควิชา
ชางยนต วิชาเอกเทคนิคชางยนต และภาควิชาชางไฟฟา วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไดรับคัดเลือกใหเปนสถานดีเดนตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาป 2542
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปนสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2000
เปดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปดสอนระดับ ปทส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
- ภาควิชาโยธา วิชาเอกโยธา
- ภาควิชาชางไฟฟา วิชาเอกเทคนิคไฟฟาสื่อสาร
- เปดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เปดสอนระดับ ปวส.ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอนระดับปริญญาโทครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาไฟฟา และสาขา
เครื่องกล
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม
จัดตั้งสํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (กาฬสินธุ ขอนแกน
มหาสารคาม รอยเอ็ด)
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พ.ศ. 2556

เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส

ปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีสมาคมและมูลนิธิในการสงเสริมบุคลากร และนักศึกษาใน
สถานศึกษา ดังนี้
- สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- มูลนิธิเกตุ-สินธร วงศกาไสย
- สมาคมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- วิทยาลัยผานการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับ ดี ในปการศึกษา 2551
- วิทยาลัยผานการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก ในปการศึกษา 2556
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปนสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 460 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
บนที่ดินแปลงเลขที่ 5857 พื้นที่ 31 ไร 3 งาน 58 ตารางวา
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู ประชากรรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ สวนใหญอาชีพ คาขาย สภาพ
เศรษฐกิจคอนขางดี ชุมชนมีความสัมพันธที่ดีกับสถานศึกษา และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มากขึ้น
1.1.4 งบประมาณ รายละเอียดแสดงในตาราง
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รายงานงบประมาณประจําป 2558 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รายการ

งบประมาณ 2558

รายรับ

131,479,314

รายจาย

118,517,255

เหลือจายสุทธิ

12,962059

รายการ

งบประมาณ 2558

รายรับ

131,479,314

1. งบบุคลากร

52,433,549

2. งบดําเนินการ

28,968,725

3. เงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา)

37,066,690

4. เงินอุดหนุนการศึกษา

13,010,350
รวม

131,479,314

รายจาย

118,517,255

1. เงินเดือนและคาจางประจํา

51,856,265

2. คาจางชั่วคราว

14,414,452

3. คางบดําเนินงาน ปวช.,ปวส. (ตอบแทน ใชสอย วัสดุ )

13,590,500

4. คาจัดการเรียนการสอน

4,579,290

5.. คาหนังสือ+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

9,012,210

6. งบรายจายอื่น (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษ)
7. คาสาธารณูปโภค

6,340,810
รวม

หมายเหตุ : ใชขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 หนา 44-45
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1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
ปจจุบันวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรครุศาสตร พ.ศ. 2536 มี
การสอน 3 ระบบ ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ และไดเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนแบบโรงเรียนโรงงาน
1.2.1 จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

จํานวนนักศึกษา
แผนกวิชา
ระดับ ปวช. 1
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
-ชย. 1/1,2 ( เครื่องกล )
-ชย. 1/3,4 ( ยานยนต )
-ชย 1/5,6 (เครื่องกลอุตสาหกรรม)
-ชย. 1/7,8 ( ยานยนต )
-ชย. 1/9 ( ทวิภาคี )
ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
-ชก.1/1,2 ( เครื่องมือกล )
- ชก.1/3,4 ( เครื่องมือกล )
- ชก.1/5,6 ( เครื่องมือกล )
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
-ชช.1/1,2 ( ผลิตภัณฑ )
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
- ชฟ.1/1,2 ( ไฟฟากําลัง )
- ชฟ.1/3,4 ( ไฟฟากําลัง )
- ชฟ.1/5,6 ( ไฟฟากําลัง )

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

45

0

45

45

0

0

0

0

41
43
39
23

0
0
0
0

41

41

43

43

39

39

23

23

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

39
39

0
0

39

39

39

39

0
0

0
0

0
0

0
0

40

0

40

40

0

0

0

0

19

0

19

19

0

0

0

0

31
36
31

4
0
0

35
36
31

35
36
31

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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จํานวนนักศึกษา

ลําดั
บที่

แผนกวิชา

5

ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- ชอ.1/1,2 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )
- ชอ.1/3,4 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )
- ชอ.1/5,6 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )

6

7
8

9

ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
- ชส. 1/1 ( กอสราง )
- ชส. 1/3 ( กอสราง )เรือนจํา
- ชธ. 1/1 (โยธา )
ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
- ชร. 1/1( สํารวจ )
ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
- ชบ.1/1,2 ( ซอมบํารุง )
- ชบ.1/3,4 ( ซอมบํารุง )
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ช
28
27
33

การลงทะเบียน
ลาออ
ลงทะเบีย ไม ลา พน
ก
ญ รวม
น
ลง พัก สภาพ
4
6
0

31
17
26

32
33
33

32
33
33

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

37
17
26

37
17
26

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

41
34

3
2

44
36

44
36

0
0

0
0

0
0

0
0

-ชค. 1/1,2( คอมพิวเตอรฮารดแวร )

20

10

30

30

0

0

0

0

-ชค. 1/3,4( คอมพิวเตอรฮารดแวร )

20 5 25
703 44 747

25
747

0
0

0
0

0
0

0
0

รวมระดับปวช. ปที่ 1
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ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา
ระดับ ปวช. 2
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ชย. 2/1,2 ( เครื่องกล )
ชย. 2/3,4 ( ยานยนต )
ชย. 2/5,6 ( เครื่องกล )
ชย. 2/7,8 ( ยานยนต )
ชย.2/9 ทวิภาคี
ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
ชก.2/1,2 ( เครื่องมือกล )
ชก.2/3,4 ( เครื่องมือกล )
ชก.2/5,6 ( เครื่องมือกล )
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
ชช.2/1,2 ( ผลิตภัณฑ )
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
ชฟ.2/1,2 ( ไฟฟากําลัง )
ชฟ.2/3,4 ( ไฟฟากําลัง )
ชฟ.2/5,6 (ไฟฟากําลัง )
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ชอ.2/1,2 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )
ชอ.2/3,4 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )
ชอ.2/5,6(อิเล็กทรอนิกสทั่วไป)

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ช

ญ

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

40
41
39
39
35

40
41
39
39
35

31
30
23
30
16

4
2
5
2
4

0
0
0
0
0

5
8
10
7
14

0
0
0
0
0

39
36
35

39
36
35

25
21
27

14
15
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

38

38

23

14

0

0

0

30
25
22

30
25
22

27
16
20

3
9
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

32
34
31

22
25
19

7
7
4

0
0
0

3
2
8

0
0
0

32
27
23

0
7
8
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จํานวนนักศึกษา

ลําดับ
ที่

ภาควิชา

6

ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
ชส.2/1 ( กอสราง )
ชส.2/3 ( กอสราง เรือนจํา)
ชส.2/1 ( โยธา )
ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
-ชร.2/1 (สํารวจ)
ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
ชบ.2/1,2 ( ซอมบํารุง )
ชบ.2/3,4 ( ซอมบํารุง )
ชบ. 2/5 วังขนาย
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
-ชค. 2/1,2 ( คอมพิวเตอรฮารดแวร )

7
8

9

รวมระดับ ปวช. ปที่ 2
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การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

26
20
24

7
0
1

33
20
25

24
7
22

9
13
3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

9

3

2

0

4

0

32
29
23

3

35
29
23

23
15
23

12
14
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

23

7

30

20

5

0

5

0

684

36

720

492

158

0

9

0
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ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา
ระดับ ปวช. 3
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ชย. 3/1,2 ( เครื่องกล )
ชย.3/3,4 ( ยานยนต )
ชย.3/5,6 ( เครื่องกล )
ชย.3/7 (ยานยนต)
ชย.3/9 ทวิภาคี
ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
ชก. 3/1,2 ( เครื่องมือกล )
ชก. 3/3,4 ( เครื่องมือกล )
ชก. 3/5,6 ( เครื่องมือกล )
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
ชช.3/1,2 ( เชื่อมโลหะ )
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
ชฟ. 3/1,2 ( ไฟฟากําลัง )
ชฟ. 3/3,4 (ไฟฟากําลัง)
ชฟ. 3/5,6 ( ไฟฟากําลัง )
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ชอ. 3/1,2 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป )
ชอ. 3/3,4 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป)
ชอ. 3/5,6 ( อิเล็กทรอนิกสทั่วไป)
ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
ชส.3/1 ( กอสราง )
ชส.3/3.4 ( กอสราง ) เรือนจํา

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

26
32
24
26
17

0 26
0 32
0 24
0 26
0 17

23
28
17
23
13

2
4
5
2
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
2
1
1

31
27
29

0
0
0

31
27
29

25
22
19

5
5
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22

1

23

18

5

0

1

0

24
24
15

2
2
0

26
26
15

24
22
15

2
4
0

0
0
0

0
2
2

0
0
0

24
19
19

2
3
3

26
22
22

21
19
21

3
2
1

1
0

1
0

1
0

14
16

1
0

15
16

11
3

4
13

0
0
0

0
4
0

0
0
0
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ลําดับ
ที่
7

8
9

10

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
ชร.3/1,2 ( สํารวจ )
ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
ชธ.3/1,2 (โยธา)
ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
ชบ. 3/1,2 ( ซอมบํารุง )
ชบ. 3/3,4 ( ซอมบํารุง )
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชค.3/1,2 (คอมพิวเตอรฮารดแวร)
รวมระดับ ปวช. ปที่ 3

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

4

0

4

3

1

0

0

0

17

6

23

13

10

0

0

0

37
35

3
0

40
35

27
14

13
21

0
0

0
0

0
0

10

7

17

15

2

0

0

0

510 30 540

407

124

2

1

6
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ลําดับ
ที่

1

2

3

4

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา
ระดับปวส. 1
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สชย. 1/1,2 ( เครื่องกล )
สชย. 1/3,4 ( ยานยนต )
สชย. 1/5,6 ( เครื่องกล )
สชย. 1/7,8 ( ยานยนต )
สชย. 1/9 ( ยานยนต ) ทวิภาคี
ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
สชผ. 1/1,2 ( เครื่องมือกล ม.6 )
สชผ. 1/3,4 ( เครื่องมือกล ปวช )
สชผ. 1/5,6 (แมพิมพพลาสติก ม.6 )
สชผ.1/7,8 ( แมพิมพพลาสติก ม.6 )
สชผ.1/9 ( แมพิมพพลาสติก ปวช. )
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
สชล.1/1,2(เทคนิคการเชื่อมโลหะ)ปวช.
สชล. 1/3,4(เทคนิคการเชื่อมโลหะ)ม.6
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
สชฟ.1/1,2 ( ติดตั้ง ) ปวช.
สชฟ.1/3,4 ( ติดตั้ง ) ม.6
สชฟ.1/5 ( ติดตั้ง) ปวช.
สชฟ.1/6,7 ( ติดตั้ง ) ม.6
สชฟ.1/8,9 (ติดตั้ง) ม.6

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ช

ญ

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

27
34
48
43
14

27
34
48
43
14

27
34
48
43
14

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

46
43
46
46
24

46
43
46
46
24

46
43
46
46
24

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11
33

0
0

11
33

11
33

0
0

0
0

0
0

0
0

40
38
21
40

0
2
0
0

40
40
21
40

40
40
21
40

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

39

1

40

40

0

0

0

0
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ลําดับ
ที่

5

6
7

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สชอ.1/1,2 ( อิเล็กทรอนิกส) ปวช.
สชอ.1/3,4 ( อิเล็กทรอนิกส) ,ม.6
สชอ.1/3,4 ( อิเล็กทรอนิกส) ม.6
ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
สชส.1/1 ( เทคนิคการกอสราง)
ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
สชธ.1/1 ( โยธา ) ปวช.
สชธ.1/3 ( โยธา ) ม.6

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

28
30
34

2
5
2

30
35
36

30
35
36

25

2

27

10
29

0
5

26
36
41
16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

10
34

10
34

0

0

0

0

0

0

0

0

3
3
0
0

29
39
41
16

29
39
41
16

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

13
13

0
4

13
17

13
17

0

0

0

0

0

0

0

0

0
7
901

25
21
75

25
28
976

25
27
976

0

0

0

0

0

0

0

0

ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม

สทอ.1/1,2(ติดตั้งและบํารุงรักษา)ปวช.
8 สทอ.1/3,4(ติดตั้งและบํารุงรักษา) ม.6
สทอ. 1/3,4(ติดตั้งและบํารุงรักษา)ม.6
สทอ. 1/3,4(ติดตั้งและบํารุงรักษา)ปวช.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
9 สทค.1/1,2(คอมพิวเตอรฮารดแวร)
สทค.1/3,4(คอมพิวเตอรฮารดแวร)ทวิ
ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
10 สจล. 1/1 (การจัดการคลังสินคา)
สจล. 1/2 (การจัดการคลังสินคา)

รวมระดับปวส. ชั้นปที่ 1

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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จํานวนนักศึกษา

ลําดับ
ที่

ภาควิชา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

41
26
38
40
16

0
0
0
0
0

41
26
38
40
16

35
20
29
33
15

5
6
9
7
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

44
45
45
34

0
0
0
0

44
45
45
34

36
38
38
33

8
7
7
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

16
23

0
0

16
23

16
12

0
11

0
0

0
0

40
37
18
25

0
0
0
0

40
37
18
25

39
34
18
20

0
3
0
4

0
0
0
0

1
0
0
0

0
1
0
0

34

0

34

31

3

0

0

0

ระดับปวส. 2
1

2

3

4

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สชย. 2/1,2 ( เครื่องกล ) ปวช.
สชย. 2/3,4 ( ยานยนต ) ปวช.
สชย. 2/5,6 ( เครื่องกล ) ม.6
สชย. 2/7,8 ( ยานยนต ) ม.6
สชย. 2/7,8 ( ยานยนต ) ปวช.
ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
สชผ. 2/1,2 ( เครื่องมือกล ม.6 )
สชผ. 2/3,4 ( เครื่องมือกล ม.6 )
สชผ. 2/5,6 (แมพิมพพลาสติก ม.6 )
สชผ. 2/7,8 ( แมพิมพพลาสติก ปวช. )
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
สชล. 2/1,2 (เทคนิคการเชื่อมโลหะ) ปวช.
สชล. 2/3,4(เทคนิคการเชื่อมโลหะ) ม.6
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
สชฟ.2/1,2 ( ติดตั้ง ) ปวช.
สชฟ.2/3,4 ( ติดตั้ง ) ม.6
สชฟ.2/5 ( ติดตั้ง) ปวช.
สชฟ.2/6,7 ( ติดตั้ง ) ม.6
สชฟ.2/8 (ติดตั้ง) ม.6

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ลําดับ
ที่

จํานวนนักศึกษา
ภาควิชา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

สชอ.2/1,2 ( อิเล็กทรอนิกส) ปวช.

49

0

49

41

2

0

6

0

สชอ.2/3,4 ( อิเล็กทรอนิกส) ม.6

42

0

42

33

8

0

7

0

11

0

11

8

3

0

0

2

สชธ.2/1 ( โยธา ) ปวช.

16

2

18

16

2

0

0

0

สชธ.2/3 ( โยธา ) ม.6

26

2

28

21

0

0

0

สทอ. 2/1,2(ติดตั้งและบํารุงรักษา)ปวช.

20

0

20

17

3

0

0

0

สทอ. 2/3,4(ติดตั้งและบํารุงรักษา)ม.6

47

2

49

31

18

0

0

0

สทค.2/1,2(คอมพิวเตอรฮารดแวร)

13

5

18

16

1

0

0

1

สทค.2/3 (คอมพิวเตอรฮารดแวร)

28

6

34

22

7

0

5

0

9

29

38

30

8

0

0

0

21

0

21

11

1

0

3

6

788

53

841

678

129

2

23

9

ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
5

6

ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
สชส.2/1 ( เทคนิคการกอสราง)
ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา

7

ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
8

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
9

10
11

ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
สจล. 2/1,2 (การจัดการคลังสินคา)

ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สทพ.2/1,2การบริหารจัดการพลังงาน

รวมระดับปวส. ชั้นปที่ 2

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ลําดับ
ที่

จํานวนนักเรียน
ภาควิชา

ระดับปริญญาตรี ปที่ 1
1 เทคโนโลยีแมพิมพ
ทล.บ. 1/1,2
2 เทคโนโลยีไฟฟากําลัง
ทล.บ. 1/1,2
3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทล.บ.1/1,2
4 เทคโนโลยียานยนต
ทล.บ.1/1,2
รวมระดับปริญญาตรี ปที่ 1
ระดับปริญญาตรี ปที่ 2
1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทล.บ. 2/1,2
2 เทคโนโลยีไฟฟากําลัง
ทล.บ. 2/1,2
3 เทคโนโลยีแมพิมพ
ทล.บ. 2/1,2
รวมระดับปริญญาตรี ปที่ 2

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ

ช

ญ

22

1

23

23

0

0

0

0

15

0

15

15

0

0

0

0

20

1

21

21

0

0

0

0

8
65

0
2

8
67

8
67

0

0

0

0

33

4

37

0

37

0

0

0

11

0

11

10

1

0

0

0

18
62

0
4

18
66

17

1
39

0
0

0
0

0
0

27
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สรุปยอดรวมนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2558
ลําดับ
ที่

จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ
747
0 0
0
0
492
158 0
67
3
407
124 2
1
6
163
0 0
0
0

ช

ญ

รวม

703
684
510
163

44
36
30
0

747
720
540
163

ปวส. 1
ปวส. 2
ตกคาง (ปวส.)
รวม ปวส.
ปริญญาตรี (ทล.บ.1)

2,060
901
788
164
1,853
64

110
75
53
0
128
2

2,170
976
841
164
1,981
66

1,809
976
678
164
1,818
66

282
0
129
0
129
0

2
0
2
0
2
0

68
0
23
0
23
0

9
0
9
0
9
0

ปริญญาตรี (ทล.บ.2)
รวม ทล.บ.
รวมทั้งสิ้น

62
4
66
126 6 132
4,039 244 4,283

27
93
3,720

39
39
450

0
0
4

0
0
91

0
0
18

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ตกคาง (ปวช.)
รวม ปวช.

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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สรุปยอดรวมนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2558
จํานวนนักศึกษา
ช

ญ

711
615

58
29

การลงทะเบียน
ไม ลา พน ลาออก
รวม ลงทะเบียน
ลง พัก สภาพ
769
627
137 0
0
5
644
481
131 0
30
2

ปวช. 3
ตกคาง (ปวช.)
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
ตกคาง (ปวส.)

479
163
1,968
899
756
163

28
0
115
73
50
1

507
163
2,083
972
806
164

408
163
1,679
830
692
164

82
0
350
140
98
0

0
0
0
1
0
0

12
0
42
0
14
0

5
0
12
1
2
0

รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น ปวช.ปวส.
ปริญญาตรี (ทล.บ.1)
ปริญญาตรี (ทล.บ.2)
รวม ทล.บ.

1,818 124 1,942
3786 239 4025
67
2
69
61
4
65
128 6 134

1,686
3365
47
28
75

238
588
22
37
59

1
1
0
0
0

14
56
0
0
0

3
15
0
0
0

ลําดับ
ที่

ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา

นายเกษม คํามี
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายบัณฑิต สมจิตร
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

นายสุพัฒน หรดี
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคํา
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ค.อ.ม. ไฟฟาสื่อสาร

นายคมสัน อรรคแสง
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ค.อ.ม. เครือ่ งกล
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1.2.2 จํานวนครู
ตารางแสดงจํานวนขาราชการครู – อาจารย
เพศ
ภาควิชา

รวม

ผูบริหาร
ภาควิชาสังคมศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาพลานามัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาคณิตศาสตร
ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน
ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุงและ
เทคนิคอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รวม

4
4
2
1
1
6
5
2
10
8
7
16
8
5
3
2

4
1
1
1
10
8
7
15
8
3
3
2

3
2
6
4
2
1

4
88

4
68

20

ชาย หญิง

2
-
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ค.ศ. ค.ศ.
4
3
1
3
3
2
1
4
4
1
8
7
6
10
3
2
2
1
1

2
59

ตําแหนง
ค.ศ. ค.ศ. ครู
2
1 ผูชวย
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
3
2
3
1
1
2
19

8

1

วุฒิการศึกษา
สูงกวา
ป.ตรี
4
4
2
1
1
4
2
2
6
6
5
14
6
4
2
1
2
65

2
3
4
2
2
2
2
1
1
1

ต่ํากวา
ป.ตรี
-

2
23

-

ป.ตรี
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ตารางแสดงจํานวนพนักงานราชการ ตําแหนงครู
/แผนกวิชา
1. แผนกวิชาสามัญสามัญ
1.1หมวดวิชาภาษาไทย
2.แผนกวิชาชางซอมบํารุง
รวม

รวม

เพศ
ชาย หญิง

1
1
2

1
1

1
1

วุฒิการศึกษา
สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี
1
1

1
1

-

ตารางแสดงจํานวนครูอัตราจางชั่วคราว
/แผนกวิชา
1. แผนกวิชาสามัญสามัญ
1.1 หมวดวิชาสังคมศึกษา
1.2 หมวดวิชาภาษาไทย
1.3 หมวดวิชาพลานามัย
1.4 หมวดวิชาวิทยาศาสตร
1.5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 หมวดวิชาคณิตศาสตร
1.7ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
2. ภาควิชาชางกลโรงงาน
3. ภาควิชาชางโลหะการ
4. ภาควิชาชางยนต
5. ภาควิชาชางไฟฟากําลัง
6. ภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส
7. ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
8. . ภาควิชาเทคนิคพื้นฐานนฐาน
9. . ภาควิชาชางซอมบํารุง
10. . ภาควิชาชางกอสราง
รวม

รวม

เพศ
ชาย หญิง

1
2
2
3
6
2
6
2
10
3
2
4
3
46

1
6
2
6
2
10
3
2
3
3
38
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1
2
2
2
1
8

วุฒิการศึกษา
สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี
2
2
1
1
1
6
1
1
1
16

1
2
1
5
1
5
2
4
2
1
4
2
30

-
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1.2.3 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่ และเพศ
ตําแหนง/งาน
1.บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
2.ลูกจางประจํา
3.พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป)
4.ลูกจางชั่วคราว
4.1 งานบริหารทั่วไป
4.2 งานบุคลากร
4.3 งานการเงิน
4.4 งานบัญชี
4.5 งานพัสดุ
4.6 งานอาคารสถานที่
4.7 งานทะเบียน
4.8 งานประชาสัมพันธ
4.9 งานวางแผนและงบประมาณ
4.10 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
4.11 งานความรวมมือ
4.12 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
4.13 งานประกันคุณภาพฯ
4.14 งานสงเสริมผลผลิตการคาฯ
4.15 งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
4.16 งานครูที่ปรึกษา,งานปกครอง
4.17 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
4.18 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4.19 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4.20 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4.21 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4.22 งานวัดผลและประเมินผล
4.23 งานวิทยบริการและหองสมุด

1
7
2

6
-

1
1
2

สูงกวา
ปริญญาตรี
-

6
2
4
1
3
14
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4

2
1
9
1
1
1

6
2
2
1
2
5
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3

1
1
-

รวม ชาย หญิง
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ปริญญา
ตรี
1
1
2

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
6
-

4
2
3
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4

2
1
1
1
13
1
1
-
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ตําแหนง/งาน
4.24 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.25 งานสื่อการเรียนการสอน
4.26 งานศูนยอาเซียน
รวม

รวม ชาย หญิง
1
1
64

21

1
1
43

สูงกวา
ปริญญาตรี
1
3

ปริญญา
ตรี
34

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
1
27

รวมบุคลากรทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ทั้งสิ้น 200 คน
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร
วิทยาลัยไดใชหลักของการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองคกร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรวมกันคิด รวมตัดสินใจ และปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายเกษม คํามี

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

นายสุพัฒน หรดี

นายบัณฑิต สมจิตร

นายคมสัน อรรคแสง

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคํา

รอง ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร

รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ

รอง ผอ.ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาการศึกษา

รอง ผอ.ฝายวิชาการ

นางทิพยวิภา โคตรสาร
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางเรวดี ภูนิลวาลย
หัวหนางานบุคลากร
นางชฎารัตน สุขศีล
หัวหนางานการเงิน
นางกุลถิท ศรีทอง
หัวหนางานการบัญชี
นายทองสุก ชินกร
หัวหนางานพัสดุ
นายอุดมศักดิ์ นาเรือง
หัวหนางานอาคารสถานที่
นายภัทรศักดิ์ ประสงสันต

นายพิสิษฐ คชสาร
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายนพดล กาญจนา
หัวหนางานความรวมมือ
นายธีระพล บุญธรรม
หัวหนางานสงเสริมผลิตการคาฯ
วาที่ ร.ต.บุญญศักดิ์ คําปลิว
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางปะกง เพชรมีแกว
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นายพรชัย ทองอินทร
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นายปยะ ราชพิลา
หัวหนางานทะเบียน
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วาที่ ร.อ.เอกวิทย หนูหวง
หัวหนางานปกครอง

นายสุนัย ศรีกุลบุตร
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง

นายอนุชา แกวบุดดา
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสานิต หรัญรัตน
หัวหนางานแนะแนวและสวัสดิการฯ

นายสงา ภูสีฤทธิ์
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ

นางจารุวรรณ สาคุณ
หัวหนางานสวัสดิการพยาบาล
นางมลิดา สินคา
หัวหนางานครูที่ปรึกษา
วาที่ ร.อ.มนวิไชย วันโพนทอง
หัวหนางานโครงการพิเศษฯ

นายปริญญา ปรากฎชื่อ
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
นางกรองมาศ บุญปอง
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
นายสรวิศ พุม มวง
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นายนพดล กาญจนา
หัวหนาภาควิชาสามัญสัมพันธ
นายมานิจ สวาทพงษ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายปยะ รัตตสนธิกลุ
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
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นายโสภณ ดวงชาทม
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
นายสุปรางค ไชยศักดิ์
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
นายประวิทย อางศิลา
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน

นายธนัตถกรณ พวงศรีเคน
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

นางณภัทร อิม่ วิทยา
หัวหนาภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
นางปรียา ไชยสมคุณ
หัวหนางานวิทบริการและหองสุมด
นายเดชา ทิพยมาศ
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายณัฐธัญ สุวรรณทา
หัวหนางานสือ่ การเรียนการสอน
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
- เปนสถาบันที่ริเริ่มโครงการโรงเรียน –โรงงาน และ โรงงาน – โรงเรียนอยางเปนรูปธรรม
- เปนศูนยกลางรับพิจารณาปริมาณงานเพื่อเลื่อนตําแหนง
- เปนศูนยอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
- สถานศึกษาไดเขารวมโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- เปนสถานศึกษาที่มีครูไดรับ คศ. 3 มากที่สุดในประเทศไทย
- สถานศึกษาไดเขารวมโครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน บริการตรวจเช็ค ซอมระจักรยานยนต
รถยนต ใหประชาชน
- สถานศึกษาไดมีการจัดทําสัญญา MOU กับสถานประกอบการ
- สถานศึกษาไดมีการสอน 108 อาชีพ ใหกับชุมชน
- สถานศึกษาไดเปนสถานที่ตรวจทดสอบกาซธรรมชาติ (NGV)
- สถานศึกษาไดนํานักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะคอมพิวเตอรฮารดแวรระดับประเทศ ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
- สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงวันกลางโกสุม ติดตั้งระบบแสงเสียงวัดปาวังน้ําเย็น
- นักศึกษาไดเปนตัวแทนระดับ อศจ. เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ณ อศจ. ยโสธร
ในการแขงขันระดับ ปวช. การประกอบเครื่องปรับอากาศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
ปวส. การทําโปรแกรมควบคุมไฟฟา PLC ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- นักศึกษาไดสง ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเขาประกวดระดับ อศจ. ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- สถานศึกษาไดรับความไววางใจจากจังหวัดมหาสารคามใหแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ตั้งเครื่องเสียงใน
งานรับเสด็จฯ และงานพิธีสําคัญตางๆ
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศการผจญภัยยอดเยี่ยมหญิง จาก
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 1-5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ
วิทยาลัยการอาชีพดานซายจังหวัดเลย
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศสวนสนามยอดเยี่ยมชาย จากงาน
ชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ระหวางวันที่ 1-5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ณ วิทยาลัยการอาชีพดานซายจังหวัดเลย
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- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศบุกเบิกยอดเยี่ยมชาย จากงาน
ชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ระหวางวันที่ 1-5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ
วิทยาลัยการอาชีพดานซายจังหวัดเลย
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญชายดีเดน จากงาน
ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะระเบียบแถว
ลูกเสือวิสามัญหญิงจากงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม
พ.ศ. 2553 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะระเบียบแถว
ลูกเสือวิสามัญชาย จากงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม
พ.ศ. 2553 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะบุกเบิก ลูกเสือ
วิสามัญชาย จากงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม พ.ศ.
2553 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- รางวัลเหรียญทอง มวยสากลสมัครเลน อีสานเกมส ณจังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ 7-14 พฤศจิกายน
2553
- รางวัลชนะเลิศดิวิชั่น 2 Lau rugby by federation รุน 19 ป ภูมิภาคแหงประเทศไทย ณ จังหวัด
สุรินทร ป 2553
- รางวัลชนะเลิศรักบี้ฟุตบอลชายแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2554
- รางวัลเหรียญทองมวลสากลสมัครเลน อาชีวเกมส ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 9 – 16 มกราคม
2554
- ไดรับเหรียญทองการแขงขันมวยสากลสมัครเลนรุนไลทฟลายเวท กีฬาอาชีวเกมสระดับชาติ ณ
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 9 – 16 มกราคม 2554
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการสาธิตภาษาอังกฤษ ระดับชาติ วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2553
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะ TOA The King of wood II วันที่ 19 กันยายน 2554
- สถานศึกษารางวัล พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ ประจําป 2554
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- วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผานเกณฑมาตรฐานรางวัลเหรียญทอง สาขางานการติดตั้งไฟฟาดวย
ทอรอยสาย ระดับ ปวช./ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป
การศึกษา 2555
- รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมปภูมิภาคแหงประเทศไทย ประจําป 2555
ณ คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รุนอายุไมเกิน 19 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,
รุนอุดมศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดิวิชั่น 2
- รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2555 ฉลองครบรอบ
80 ป มหาราชินี ณ สนามรักบี้ กม.5 คายทหารสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รุนอายุไมเกิน 19 ป ไดลําดับ
ที่ 6 , รุนอุดมศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดิวิชั่น 3
- รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขงขันองคความรูการนําเสนอสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ Water nosepipe stretcher ปการศึกษา 2558 ณ. วิทยาลัย
เทคนิคชัยภูมิ
- รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2558 ณ. วิทยาลัยเทคนิค
- รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2558 ณ. วิทยาลัยเทคนิค
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1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบดังนี้
ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
1.5.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดย
การสอนอาชีวศึกษา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยม
คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา
สถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มี
การบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
1.5.4 การบริหารทางวิชาการและ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
วิชาชีพ
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
สรางสรรค หรืองานวิจัย
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ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
1.5.6 การปลูกจิตสํานึกและเสริมสราง ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุงแกไข ครั้ง
ที่ 2 ) และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบดังนี้
ดาน
1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาจากทุกสวน
งาน มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยง
มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
สรางสรรค รวมทั้งมาตรการใหครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ในทุกฝายงาน มีการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปน
ระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 อัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
อัตลักษณของผูเรียน วินัยดี มีทักษะ
เอกลักษณของสถานศึกษา สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา ความรูดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน เนนสังคม
วิสัยทัศน มุง มั่นจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ดวยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุนเพื่อ
ผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหไดมาตรฐานสากลสอดคลองกับความตองการของสังคม
พันธกิจ
1. สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีดวยวิธกี ารที่หลากหลาย และยืดหยุน โดยรวมมือกับ
หนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
4. ทําวิจัย และพัฒนาดานอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และ
บริการ
เปาประสงค
เปาหมายในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 ซึ่งจากการ
ระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดสรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยมุงเนนในเรื่อง นวัตกรรม และการวิจัย ใหมีความสอดคลองกับ พันธกิจของสถานศึกษา
ดังนี้
1.การสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีดวยวิธีการที่หลากหลายและยืดหยุนโดยรวมมือกับ
หนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
2 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพใหไดมาตรฐานสากล
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
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4.การวิจัย และพัฒนาดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
5.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการจัดการ การเรียนการสอนและ
บริการ
2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทุกขอและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)
ในการดําเนินการไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยไดกําหนดเปาหมาย ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
ดวยวิธีการที่ หลากหลาย และยืดหยุน โดยรวมมือ
กับหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
3. เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ และพัฒนา
บุคลากร
4. ทําวิจัย และพัฒนาดานอาชีวศึกษา และ
เทคโนโลยี

กลยุทธ
1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. สรางเครือขาย และสงเสริมความรวมมือ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยี
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี 5. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ
เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และบริการ
มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ
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2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
2.3.1 ความเสี่ยงดาน ความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
- วิทยาลัยฯ วิเคราะหความเสี่ยงได
ดังนี้
1. ความปลอดภัยของทรัพยสิน
ในสถานศึกษา
2. ความปลอดภัยการใชพื้นที่
ในสถานศึกษา

มาตรการ /โครงการ
1.1 โครงการขับขี่ปลอดภัย
1.2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1.3 โครงการถนนปลอดภัย
1.4 โครงการเยาวชนรักความปลอดภัย
1.5 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอ
ระบบความเหมาะสมในดานอาคารสถานที่
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การควบคุม
1.1 คําสัง่ แตงตั้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย
1.2 มีการติดตั้งถึงดับเพลิง
1.3 มีขอปฏิบัติ/ระเบียบ การใช
พื้นที่/เครื่องมือ เครื่องจักร
1.4 มีแสงสวางที่เพียงพอ
1.5 มีครูเวรประจําจุดตรวจกอนเขา
วิทยาลัยฯ
1.6 มีกลองวงจรปดดานหนา
วิทยาลัยฯ
1.7 มียามรักษาการณตลอด 24
ชั่วโมง
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาจาก
ทุกสวนงาน มีสวนรวมในการคนหา
แลระบุความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
สรางสรรค รวมทั้งมาตรการใหครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในทุก
ฝายงาน มีการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบ
และตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุง
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง
อยางตอเนื่อง
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ดาน
2.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท
- วิทยาลัยฯ วิเคราะหความเสี่ยงได
ดังนี้
1. การทะเลาะวิวาทเรื่องชูสาว
เรื่องแยงแฟน
2. การทะเลาะวิวาทเรื่องการ
มองหนาไมพอใจกัน

มาตรการ /โครงการ
1.1 โครงการกีฬาสี
1.2 โครงการพัฒนาวัดปาบานเขวาเพื่อลด
ความเสี่ยง
1.3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1.4 โครงการเสริมสรางภาวะผูนําและเขียน
แผนปฏิบัติการ
1.5 โครงการนักเรียน นศ.เยี่ยมเรือนจํา
1.6 โครงการวันพอแหงชาติ
1.7 โครงการเยาวชนปลอดภัย
1.8 โครงการถนนปลอดภัย
1.9 โครงการอบรมแกนนํานักเรียนนักศึกษา
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
1.10 กีฬาสานสัมพันธ นอง – พี่ ตานยาเสพติด
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การควบคุม
1.1 ระเบียบวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา
1.2 มีการประชุม วางแผนปฏิบัติการ
รวมกับ หนวยงานภายนอก
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
จากทุกสวนงาน มีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาทมีการยอมรับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรค รวมทั้ง
มาตรการใหครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาในทุกฝายงาน มีการปองกัน
และควบคุมความเสียงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความ
เสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
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ดาน
2.3.3 ความเสี่ยงดานยาเสพติด
- วิทยาลัยฯ วิเคราะหความเสี่ยงได
ดังนี้
1. การสูบบุหรี่
2. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่ผสมแอลกอฮอล

มาตรการ /โครงการ

การควบคุม
1.1 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและ 1.1 คูมือนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรภายในวิทยาลัย
1.2 มีการตรวจสุขภาพประจําป
1.2 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
1.3 ประสานงานกับหนวยงาน
1.3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ภายนอก
1.4 มีกิจกรรมโฮมรูม โดยครูที่ปรึกษาพบนักเรียน
- สถานีตํารวจ
นักศึกษา
- ผูปกครอง
1.5 รายงานผลการประชุมพิจารณาโทษนักเรียน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักศึกษา ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราใน
สถานศึกษา
1.6 โครงการอบรมแกนนํานักเรียนนักศึกษา
ปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด
1.7 รายงานสภาพการใชสงิ่ เสพติด
1.8 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
1.9 รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและ Roadmap ป
58-59 แผนงานที่ 3 แผนการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด (Potential Demand)
1.10โครงการนักเรียน นักศึกษา เยี่ยมเรือนจํา
1.11 โครงการเยาวชนปลอดภัย
1.12โครงการสรางเสริมภาวะผูน ํา
1.13โครงการถนนปลอดภัย
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
จากทุกสวนงาน มีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงดานสิ่งเสพ
ติดมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการสรางสรรค รวมทั้งมี
มาตรการใหครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาในทุกฝายงาน มีการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึน้ โดยสามารถควบคุมความ
เสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
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ดาน
2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม
วิทยาลัยฯ วิเคราะหความเสี่ยงได
ดังนี้
1. การตั้งครรภกอนวัยอันควร
2. การหนีเรียนไปเที่ยว
3. ไมเคารพครู / ผูอาวุโส

มาตรการ /โครงการ
1.1 มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
1.2 โครงการกีฬาสีภายใน
1.3 โครงการวันไหวครู
1.4 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย
ประชาชน
1.5 โครงการตรวจ ดูแล พฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา
1.6 โครงการวันพอแหงชาติ
1.7 รายงานการมีสวนรวมกับหนวยงาน
ภายนอกในการจัดระเบียบสังคม
1.8 โครงการนักเรียน นักศึกษาเยี่ยมเรือนจํา
1.9 โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การควบคุม
1.1 คูมือนักเรียน นักศึกษา
1.2 มีการตรวจสุขภาพประจําป
1.3 ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
จากทุกสวนงาน มีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงดานสังคม
(การตั้งครรภกอนวัยอันควร) มีการ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
สรางสรรค รวมทั้งมาตรการใหครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในทุก
ฝายงาน มีการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบ
และตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุง
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
สามารถควบคุมความเสี่ยง
ใหลดลงอยางตอเนื่อง
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ดาน
2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนัน
และ
การมั่วสุม
วิทยาลัยฯ วิเคราะหความเสี่ยงได
ดังนี้
1. การเลนการพนันและมั่วสุม
ภายในสถานศึกษา
2. การเลนการพนันและมั่วสุม
ภายนอกสถานศึกษา

มาตรการ /โครงการ
1.1มีระเบียบวาดวยการควบคุมความประพฤติ
และการลงโทษใหสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และพันธกิจของวิทยาลัย
1.2 โครงการกีฬาสีภายใน
1.3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1.4 รายงานการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา
1.5 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ไมถูกตัด
คะแนนความประพฤติ
1.6 รายงานนักเรียน นักศึกษาฝาฝนระเบียบ
วินัยสถานศึกษา
1.7 สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
1.8 โครงการนักเรียน นักศึกษาเยี่ยมเรือนจํา
1.9 โครงการถนนปลอดภัย
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การควบคุม
1.1 คูมือนักเรียน นักศึกษา
1.2 ระเบียบวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา
1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.2 ประสานงานกับผูปกครอง
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เปาหมายความสําเร็จ
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
จากทุกสวนงาน มีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงดานการพนัน
และการมั่วสุมมีการยอมรับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรค รวมทั้ง
มาตรการใหครูบุคลากร นักเรียน
นักศึกษาในทุกฝายงาน มีการปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง
เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไข
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง
อยางตอเนื่อง
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ( ป 2556 )
1) การจัดทําระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
ใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1) การลดปญหาเด็กออกกลางคัน

2) รอยละของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
อยูในระดับต่ํา
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แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- มีการใชระบบ RMS2012 ในการเชื่อมโยงฐานขอมูล

- มีโครงการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขการออก
กลางคันของผูเรียน ซึ่งอาศัยการมีสวนรวมกับผูปกครอง
ชุมชนทองถิ่น และสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรม
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อเตรียมทดสอบ
V-NET
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ
ใหเปนที่ยอมรับ หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 เปนระดับขั้นต่ําที่
นักศึกษาจบหลักสูตร
ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ไดบรรจุโครงการตางๆ ที่พัฒนา
ผูเรียน ทั้งดานรางกาย อารมณ และสติปญญา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของแตละฝาย ดังแสดงในแผน เชน
1.มีการปฐมนิเทศนักศึกษา
2. มีการจัดทําคูมือนักศึกษา
3.ใหครูผูสอนจัดทําแผนการสอน
4.มีการนิเทศการสอน
5.มีระบบดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน มีชั่วโมงโฮมรูม
6.ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปจําแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนทั้งหมด
1.2 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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1.3 ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช.
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
8.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
9.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
10.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ปวช.

จํานวนผูเรียนที่
เกรดเฉลี่ย สะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

420
234
65
221
245
84
3
62
155
115
1,604

325
193
48
184
189
73
2
56
124
97
1,300

77.38
82.48
73.85
83.26
77.14
86.90
66.67
90.32
80.00
84.35
81.05
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วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หนา 41

Self-Assessment Report 2558

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ปวส.

จํานวนผูเรียนที่
เกรดเฉลี่ย สะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

ระดับ ปวส
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
11. ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวช.

298
317
61
306
172
27
73
164
65
81
12

248
292
55
270
143
25
66
147
60
80
12

83.22
92.11
90.16
88.24
83.14
92.59
90.41
89.63
92.31
98.77
100.00

หมายเหตุ

เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50
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ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินไดผล
ผลการประเมินตามตารางรายงาน
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
ดีมาก

ผลการ
ประเมิน
5
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ความตระหนัก ความพึงพอใจของสถานประกอบการทั้งของรัฐ และเอกชน เปนตัวชี้วัด
อันหนึ่งของความสําเร็จในการจัดการศึกษา มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ความพยายาม สถานศึกษามอบหมายใหทุกฝาย ควบคุมคุณภาพของนักศึกษา 3 ดาน ทาง
วิชาการ ความสามารถพื้นฐานในการทํางาน ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดจัดใหมีโครงการเขาคายนักศึกษาใหม
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝกงาน กิจกรรมดูแลนักศึกษาหนาประตูทางเขา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบ
ประเมิน มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูเรียนเขาฝกงานที่มีตอคุณภาพ
ทั้ง 3 ดานของผูเรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดาน
ของผูเรียน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงานและบุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน - ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่ ผลตาม (5)
มีตอคุณภาพของผูเรียน
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
(4)
- พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษาไดมอบหมายใหทุกแผนกชางจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
ครบตามหลักสูตร เพิ่มเติมความรูใหมๆใหทันตอเหตุการณ มีการซอมเสริมในสวนที่ขาดหาย
ความพยายาม ใหมีการทดลองทดสอบโดยใชแบบทดสอบของแผนกชาง ที่มีการหาคุณภาพ
แลวนําเอาผลมาวิเคราะหเพื่อดําเนินการแกไข ใหครูผูสอนทุกคนมีแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี 20 % ตองไดไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 80 % ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎี 40 % ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 60 % ตองไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 70
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับปวส. ที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมิน
ครั้งแรก เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก × 100
(จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร)
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ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมิน และเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
3.1 ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3.2 ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
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ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาชางกลโรงงาน
3.ภาควิชาชางเชื่อมโลหะ
4.ภาควิชาชางไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาชางกอสราง
7.ภาควิชาชางสํารวจ
8.ภาควิชาชางโยธา
9.ภาควิชาชางซอมบํารุง
10.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
11. ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.ปวส.

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูที่เขา จํานวนผูเรียนที่สอบ
ทั้งหมด
ทดสอบมาตรฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ปวช.3, ปวส.2
วิชาชีพ
วิชาชีพฯ

รอยละ

109
84
23
65
81
31
4
18
58
17
490

103
79
17
58
70
13
2
13
36
16
407

103
77
17
56
63
13
2
13
36
16
396

94.50
91.67
73.92
86.16
77.12
41.94
50.00
72.23
62.07
94.12
80.82

135
169
37
151
84
11
44
69
41
38
14
805
1,285

135
148
32
150
72
7
36
43
36
33
11
701
1,108

135
144
32
150
69
7
36
43
36
33
11
694
1,081

100.00
85.21
86.49
99.34
82.15
63.64
81.82
62.32
87.81
86.85
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เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา × 5
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้
3. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดีมาก

5
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก ผลการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชาติ ถือไดวาเปน
มาตรฐานในระดับสูง จะเกิดประโยชนเปนอยางมากตอนักศึกษาที่จบการศึกษาในการที่จะแขงขันเขาทํางานใน
ระดับอาเซียน และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จะสงผลถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวย
ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดทําแผนการพัฒนาสถานศึกษา และแผนพัฒนาการ การจัดการ
ศึกษา แผนดําเนินการประจําป ใหทุกแผนกชางจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน ครบตามหลักสูตร เพิ่มเติม
ความรูใหมๆ ใหทันตอเหตุการณ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกนักศึกษา เกี่ยวกับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
(จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)

× 100

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานดานผูเรียนในระดับ ปวช.3 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.)
1.3 ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ ในระดับ ปวช. จําแนกตามประเภท
วิชาสาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
8.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
9.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
10.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
11.ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.ปวส.

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ปวช.3, ปวส.2

จน.ผูที่เขาทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ V-net

จน.ผูเรียนที่สอบผาน
เกณฑการศึกษา
ระดับชาติ V-net

รอยละ

109
84
23
65
81
31
4
18
58
17
490

106
64
16
58
76
17
2
13
40
17
409

70
44
13
42
54
10
1
11
32
16
293

64.22
52.38
56.53
64.62
66.67
32.26
25.00
61.12
55.18
94.12
59.80

135
169
37
151
84
11
44
69
41
38
11
781
1,271

135
148
28
139
80
6
35
49
35
33
688
1097

88
102
18
102
48
4
28
31
27
31
479
772

65.19
60.36
48.65
67.55
57.15
36.37
63.64
44.93
65.86
81.58
61.34
60.74
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Self-Assessment Report 2558
เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้
4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

พอใช
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก ภาษาอังกฤษมีความจําเปนในการติดตอสื่อสารระดับนาๆชาติ ซึ่งในป 2558 จะ
มีการเปดเสรีในชาติกลุมอาเซียน หากขาดทักษะดานภาษาอังกฤษจะกอใหเกิดการเสียโอกาสอันควรไดของ
นักศึกษาที่จบการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาไดจางครูสอนเปนชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เปนครูสอนภาษาอังกฤษ และจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และมี
ศูนยศึกษาใหนักศึกษาเรียนรู
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ × 100
(จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานดานผูเรียนในระดับ ปวช.3 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องคการมหาชน) (สทศ.)ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบในระดับ
ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
8.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
7.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
8.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
11. ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.ปวส.

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ปวช.3, ปวส.2

จน.ผูที่เขาทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ (E)

จน.ผูเรียนที่สอบผาน
เกณฑการศึกษา
ระดับชาติ ( E )

รอยละ

109
84
23
65
81
31
4
18
58
17
490

106
64
16
58
76
17
2
13
40
17
409

70
44
13
42
54
10
1
11
32
16
293

64.22
52.38
56.53
64.62
66.67
32.26
25.00
61.12
55.18
94.12
59.80

135
169
37
151
84
11
44
69
41
38
11
805
1,295

135
148
28
139
80
6
35
49
35
33
688
1097

88
102
18
102
48
4
28
31
27
31
479
772

65.19
60.36
48.65
67.55
57.15
36.37
63.64
44.93
65.86
81.58
59.51
59.62
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Self-Assessment Report 2558
เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้
5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึน้ ไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

พอใช

3
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก มาตรฐานอาชีพถือวาเปนสิ่งที่ใชประกันคุณภาพของผูที่มีอาชีพนั้น นักศึกษาที่
จบการศึกษาหากสอบผานมาตรฐานอาชีพไดนั้นถือวามีความสามารถในอาชีพนั้นในระดับที่เปนที่ยอมรับสากล
ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมดานอาชีพที่เกี่ยวของกับวิชาที่นักศึกษาเรียน
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ × 100
(จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานดานผูเรียนในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.ในแตละชั้นป จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
1.2 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
1.3 ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
2. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
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ผูเรียนผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
8.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
7.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
8.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
11. ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.ปวส.

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูที่เขา จํานวนผูเรียนทีส่ อบ
ทั้งหมด
ทดสอบมาตรฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ปวช.3, ปวส.2
อาชีพ
อาชีพ

รอยละ

109
84
23
65
81
31
4
18
58
17
490

103
79
17
58
70
13
2
13
36
16
407

103
77
17
56
63
13
2
13
36
16
396

94.50
91.67
73.92
86.16
77.12
41.94
50.00
72.23
62.07
94.12
80.82

135
169
37
151
84
11
44
69
41
38
14
808
1,285

135
148
32
150
72
7
36
43
36
33
11
701
1,108

135
144
32
150
69
7
36
43
36
33
11
694
1,081

100.00
85.21
86.49
99.34
82.15
63.64
81.82
62.32
87.81
86.85
78.58
85.90
84.13
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เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้
6. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
ดีมาก

ผลการประเมิน
5
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก สถานศึกษาตองผลิตนักศึกษาอยางมีคุณภาพ หากผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
หลักสูตรสําเร็จการศึกษามีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเต็มแรกเขา ถือวาเปนการสูญเปลาทางการศึกษา การ
ลงทุนในการเรียนการสอนไมลดลง แตผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาต่ําก็จะสงผลถึงการบริหารการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผน
ดําเนินการประจําป
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุน × 100
(จํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน)
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานดานผูเรียนแรกเขาและผูสําเร็จการศึกษาของรุนนั้นในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนแรกเขา ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษา
(1) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อ ประกอบ
การจัดสรรงบประมาณตอหัว
(2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ณ 10 มิถุนายน
1.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
1.3 ขอมูลสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกขาวของรุนนั้น
1.4 ขอมูลของผูไมสําเร็จการศึกษาพรอมผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน
ลาออก เสียชีวิต พนสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ เปนตน
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น ในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ภาควิชา/แผนกวิชา
ระดับ ปวช. 3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
8.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
9.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
8.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
9. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
10. ภาควิชาเทคนิคพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช. ปวส.

จํานวนนักเรียน
แรกเขา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

คิดเปนรอยละ

194
118
31
113
126
58
9
78
34
761

77
56
11
48
55
19
8
33
10
317

39.69
47.46
35.49
42.48
43.65
32.76
88.89
42.31
29.42
41.66

160
173
43
173
97
56
68
50
41
20
881
1642

109
123
24
116
55
9
38
25
31
8
538
855

68.13
71.10
55.82
67.06
56.71
16.08
55.89
50.00
75.61
40.00
61.07
52.07

หมายเหตุ : ขอมูลนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 ไม
รวมนักเรียนนักศึกษาตกคาง
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เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้

ตัวบงชี้
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

พอใช

3
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก สถานศึกษาผลิตนักศึกษา มีวัตถุประสงค คือ มีงานทํา เรียนตอในระดับสูง หรือ
สามารถประกอบอาชีพได ถือวาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ
ความพยายาม ติดตามผูสําเร็จการศึกษาทุกระยะ จัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา ทาง
ไปรษณีย ทั้งตัวนักศึกษา และผูปกครอง จัดเก็บเบอรโทรศัพทนักศึกษาที่จบการศึกษา ทาง V-COP เครือขาย
Net work ตางๆ
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป × 100
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษา)
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษาที่ผานมา
2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ไดงานทําภายใน 1 ป ในสถาน
ประกอบการหนวยงานตางๆ พรอมดวยขอมูลของสถานประกอบการ หนวยงาน
3. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปพรอมขอมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาตอภายใน 1 ป พรอม
ขอมูลของสถานศึกษาที่เขาศึกษาตอ
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

ภาควิชา/แผนกวิชา

ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
5.แผนกวิชาชางกอสราง
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
8.เทคโนโลยีเทคนิคอุตสาหกรรม
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
10. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.ปวส.

สูตรการคํานวณ

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ
ไดงานทํา ประกอบ ศึกษาตอ
รวม
สาขาที่
อาชีพ
สาขาที่
รอยละ
ทั้งหมด
เกี่ยวของ
อิสระ
เกี่ยวของ

88
136
12
122
26
384

9
2
2
1
14

4
6
1
7
2
20

74
128
9
114
23
348

87
136
12
122
25
382

98.87
100
100
100
96.16
99.48

106
108
20
121
93
17
34
48
28
14
589
973

21
11
4
29
25
2
9
11
4
116
130

13
13
4
11
1
2
2
1
4
51
71

72
84
12
80
63
13
23
36
20
14
417
765

106
108
20
120
89
17
34
48
28
14
585
967

100
100
100
99.18
95.70
100
100
100
100
100
99.32
99.39

วิธีการคํานวณ

967
x100
973

= 99.39

คิดเปนรอยละ 99.39
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เกณฑการตัดสิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
การคํานวณ
สูตรคํานวณ รอยละ = รอยละจากประเด็นการพิจารณา
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

×5
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้

ตัวบงชี้
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน
ดีมาก

ผลการ
ประเมิน
5
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ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาไดสงนักศึกษาออกฝกงานตามที่กําหนดในหลักสูตร เพื่อเปนการทํา
ใหนักศึกษาไดประสบการจากการออกฝกงานทั้งดานวิชาชีพ และทักษะชีวิต ชื่อเสียงของสถานศึกษา และของตัว
นักศึกษาเองนั้น ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยไมไดความคุมตลอดเวลา จึงตองมี
การเตรียมตัวนักศึกษาใหพรอม รวมทั้งครูที่ออกนิเทศติดตาม
ความพยายาม สถานศึกษาไดทําการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน เตรียมแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตลอดจนใหครูอาจารยที่ทําการสอน โดยเฉพาะในแผนกชางใหสอดแทรกคุณธรรมใน
ขณะที่สอน ตรวจสอบเปนพิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีปญหา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่
ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบ
ประเมิน มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอที่มีตอคุณภาพทั้ง 3
ดานของผูสําเร็จการศึกษา
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี
ตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และ
ผูรับบริการ ที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหนวยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
การ
ดําเนินงาน
ดีมาก

ผลการ
ประเมิน
5
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

- ดีมาก 4.51 – 5.00
- ดี 3.51 – 4.50
- พอใช 2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00 – 1.50

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน

- ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5)
- ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
- พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
(3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

3. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

- ดีมาก 4.51 – 5.00
- ดี 3.51 – 4.50
- พอใช 2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00 – 1.50
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55-64.99
- พอใช 45-54.99
- ตองปรับปรุง 35-44.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน< 35

4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการ
การ
ประเมิน
ดําเนินงาน
ดีมาก
5

ดี

4

ดี

4

พอใช

3
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ตัวบงชี้
5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการ
การ
ประเมิน
ดําเนินงาน

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55-65.99
- พอใช 45-54.99
- ตองปรับปรุง 35-44.99
- ตองปรับปรุงเรงดวน< 35
- ดีมาก 4.51 – 5.00
- ดี 3.51 – 4.50
- พอใช 2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00 – 1.50
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
- ดีมาก 4.51 – 5.00
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา
- ดี 3.51 – 4.50
- พอใช 2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00 – 1.50
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน - ดีมาก 4.51 – 5.00
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ - ดี 3.51 – 4.50
ภายใน 1 ป
- พอใช 2.51 – 3.50
- ตองปรับปรุง 1.51 – 2.50
- ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00 – 1.50
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
ประกอบการหนวยงาน หรือสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ - พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
การศึกษา
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ดี

3

ดีมาก

5

พอใช

3

ดีมาก

5

ดีมาก

5

4.12

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หนา 68

Self-Assessment Report 2558
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1.1, 1.3 , 1.6 , 1.8 , 1.9
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1.4 , 1.7

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนา
หลักสูตร ใหแตละรายวิชามีฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ความพยายาม ครูผูสอนใชหลักสูตรที่มีการพัฒนาฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (1) – (4) ไมเกิน 3 ป ไปใช
อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
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6. หลักฐานที่สาขางานไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน 3 ป ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
7. รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน 3 ป ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
แบบสรุประดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

โลจิสติกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กอสราง
กลโรงงาน
โลหะการ
ซอมบํารุง
เครื่องกล
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน




ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1

คาคะแนน
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-2

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-3

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-4

ภาควิชา

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-5

ผลการปฏิบัติ

5 4 3 2

1

5
4
4
4
4





5



4
4
4
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ(5)
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)และ (4)
4
4
4
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2)
2
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มอบหมายใหฝายวิชาการดูแลเรื่องการทําแผนการสอนของครูให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบัน
ความพยายาม ครูผูสอนทําแผนการสอน รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชานั้นๆ เปนแผนการสอนที่เนนฐานสมรรถนะอาชีพ และมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทําการสอนโดยใชแผนการสอนเปนแนวทางในการสอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 – 59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 – 69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 – 79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแตละคนทุก
รายวิชาที่สอน
4. รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
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แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

แผนก

โลจิสติกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กอสราง
กลโรงงาน
โลหะการ
ซอมบํารุง
เครื่องกล
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม
ตาม
ประเด็น ประเด็น
(1)
(1)
และมีผล และมีผล
ตาม (5) ตาม (4)

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)
และมีผล
ตาม (3)
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คาคะแนน
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)
และมีผล
ตาม (2)

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)

5

4

3

2

1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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คาคะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

5

ดีมาก

5

4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหฝายวิชาการดูแล ควบคุมใหครูผูสอน ทําการสอนตาม
แผนการสอนที่ไดจัดทําใหครบทุกคน ทุกรายวิชา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มอบหมายใหงานวิชาการตรวจแผนการสอนของครูผูสอน จัดใหมี
การนิเทศการสอนภายในภาควิชา ใหครูผูสอนบันทึกปญหาอุปสรรคที่พบในการสอน เพื่อนําผลไปปรับปรุง แกไข
ตามกระบวนการที่เหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่ง
รายวิชา ที่สอน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน
6. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
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7. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
แผนก

โลจิสติกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กอสราง
กลโรงงาน
โลหะการ
ซอมบํารุง
เครื่องกล
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
5 ขอ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
4 ขอ

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
3 ขอ













คาคะแนน
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
2 ขอ

ปฏิบัติ
ตาม
5 4 3 2 1
ประเด็น
1 ขอ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
5
4
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
5
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯตองการผลิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่ตองการ การวัด และการ
ประเมินผลเปนกระบวนการสุดทายที่จะสงผลถึงความสําเร็จตามความตองการ และผลที่ไดนั้นจะมีความเชื่อมั่นได
เทาใดนั้นก็ตองมีกระบวนการวัด และประเมินผลที่ถูกตองมีเครื่องมือที่เชื่อถือได
ความพยายาม วิทยาลัยฯใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล
ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน วัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน ทุกรายวิชาที่สอน ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ที่มุงเนนสรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ทุกรายวิชา
ที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียน ที่มุงเนนสรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใชวิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่
สอน
6. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัด และประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
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7. หลักฐานการนําผลจากการวัด และประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
คําสั่งมอบหมายวิชาที่สอนหรือตารางสอน
รายงาน การกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคน ทุกรายวิชาที่สอน
การวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในทุกรายวิชา
วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชา
หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุก
รายวิชาที่สอนเชน การใหรวมการตั้งเกณฑการวัดผลชิ้นงาน เกณฑการใหจิตพิสัย
การนําผลการวัดและประเมินผลไปใชพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจของครูทุกคน ในทุกรายวิชา เชน การปรับปรุง
การสอนตามบันทึกหลังสอน

3
4
5
6

7
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แบบสรุป ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

แผนก

โลจิสติกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กอสราง
กลโรงงาน
โลหะการ
ซอมบํารุง
เครื่องกล
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
5 ขอ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
4 ขอ

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
3 ขอ

คาคะแนน
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
2 ขอ













ปฏิบัติ
ตาม
5 4 3 2 1
ประเด็น
1 ขอ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของสถานศึกษาเทากับ 5
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัว
บงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คา
คะแนน
5
4
3
2
1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
ดีมาก

ผลการ
ประเมิน
5
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก การออกฝกงานของนักศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่จะไดสมรรถนะวิชา
ชีพ และอาชีพ
ความพยายาม วิทยาลัยทําการคัดเลือกกลั่นกรองสถานประกอบการ ตองเปนสถาน
ประกอบการที่ดี มีความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดที่นักศึกษาจะไดรับ และเตรียมตัวนักศึกษาใหเกิดความ
พรอมที่จะออกฝกงาน มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน เตรียมครูออกติดตามผล
ดูแลนักศึกษา ประเมินผลการออกฝกงาน และใหสถานประกอบการมีสวนรวมดวย สัมมนานักศึกษาที่ออกฝกงาน
โดยใหสถานประกอบการมีสวนรวม หาขอดี ขอเสียไปพัฒนาการออกฝกงานของนักศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
ตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือก และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
ตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
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ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ที่

ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

รายการปฏิบัติ

รายงานขอมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือกและทําความรวมมือใน
การสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร (รวมทํา MOU )
2 รายงานการนิเทศนักศึกษากอนการฝกงาน (รายงานครบ PDCA)
3 มีคูมือการฝกงานใหกับนักศึกษาฝกงานทุกคน
4 รายงานผลการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการ
ครูผูสอนทํารายงานการเขานิเทศนักศึกษาฝกงาน งานทวิฯทําหนาที่รวบรวมแลว
5
รายงานผลการเขานิเทศ สรุปเปนจํานวนครั้ง จํานวนครูที่เขานิเทศ ทุกคน
6 การวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
7 โครงการสัมมนาการฝกงานหลังจากนักเรียนนึกศึกษาฝกประสบการ
8 การเชิญสถานประกอบการ หนวยงาน ที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
9 รายงานผล โครงการสัมมนาการฝกงาน ( ครบ PDCA )
10 ครูผูสอนสงรูปเลมกับงานประกันคุณภาพฯ
1
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แบบสรุประดับคุณภาพในการฝกงาน

แผนก

โลจิสติกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กอสราง
กลโรงงาน
โลหะการ
ซอมบํารุง
เครื่องกล
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
5 ขอ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
4 ขอ

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
3 ขอ

คาคะแนน
ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
2 ขอ

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
1 ขอ

5

4

3

2 1

3


4
4
4
4






3


4


-

4



ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัว
บงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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คา
คะแนน
5
4
3
2
1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการ
การ
ประเมิน
ดําเนินงาน

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
จัดการเรียนรูรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
สอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
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ดี

4

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
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ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ของ
การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน

4.4

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 2.2 - 2.4
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.5
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาร มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกมาตามกฎเกณฑที่กําหนด และมี
หนาที่ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาเพื่อประโยชนของสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการบริหาร
จัดการการศึกษาอาชีวศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาตองมรความรอบรูดานอาชีวศึกษา และการบริหาร
การศึกษา จึงจะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
ความพยายาม สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยภาคเรียนละครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย ในระดับสูง ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษาดําเนินการใหมี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
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5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
รวมกับสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีระเบียบการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในเรื่องรวมกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย วางแผนพัฒนาหลักสูตร แผนประจําป
-มีบันทึกเชิญประชุม
-มีรายงานการประชุม
มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
-การเขารวมประชุม
-การเขารวมวางแผนพัฒนาหลักสูตร แผนประจําป
-มีการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

3

4

5
6
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก การดําเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้น ไดมีการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินการประจําป แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ป ซึ่งในการจัดทําแผนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
การระดมสมองของผูมีสวนไดเสีย มาปรึกษาหารือจัดทําแผน จะสงผลใหแผนมีความสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีสวนรวม และมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2. หลักฐานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา
3. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่

1

2
3
4
5

ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

รายการปฏิบัติ
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป








ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของการ ผลการ
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดําเนินงาน
ประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดีมาก
5
(4)และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
ดี
4
ดี
4
และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
พอใช
3
(3)
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก วินัยดี มีทักษะ เปนอัตลักษณของสถานศึกษา ที่บงบอกออกมาจากพฤติกรรม
ของนักศึกษา และตองทําใหเกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เพื่อคุณภาพของนักศึกษา และวิทยาลัย
ความพยายาม สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับ อัต
ลักษณ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ ของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ ของสถานศึกษา โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ที่
1
2
3
4
5
6

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
มีการสํารวจความคิดเห็นในการจัดทํา อัตลักษณของสถานศึกษา
-มีรายงานผลการดําเนินการ
มีการนําความคิดเห็นเขาเปนวาระในที่ประชุมการจัดทําอัตลักษณของวิทยาลัย
-มีรายงานการประชุม
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง สถานศึกษา อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
-มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานการประชุม
หลักฐานการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา
รายงานผลการดําเนินโครงการที่สนับสนุนและสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
-สรุปรายงานจํานวนโครงการทั้งหมดที่สอดคลองและที่มีรายงานผลการดําเนินงานตอ
สถานศึกษา
หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
(4)และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

5
4

ดี

4

3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารนั้นตองมีการดําเนินการตามนโยบายหลัก
ของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา มีหลักการในการบริหารที่โปรงใสตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อนําพา
สถานศึกษาสูเปาหมายของการจัดตั้ง และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ประชุมครู และ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางทุกครั้งที่มีขอราชการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษา และมีการประชุมยอยเฉพาะหัวหนา
ภาควิชาหัวหนางาน มีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวน
เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51–5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผูป กครอง ผูท ี่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

ที่

รายการปฏิบัติ

1

มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
-รายงานการประชุม
มีการประชุมผูปกครอง ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
-มีรายงานการประชุม
หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
-มีรายงานผลการดําเนินการ
การประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
-มีแบบประเมิน
-มีสรุป รายงานผล

2
3

4

5

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คาคะแนน ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
5
4
ดี
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก ในการบริหารสถานศึกษาขอมูล และสารสนเทศ มีความจําเปนมากในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร หากมีการจัดการระบบฐานขอมูลที่มีความถูกตองเปนปจจุบัน คนหาไดงาย รวดเร็ว จะสงผล
ใหการบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
ความพยายาม สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับ
สถานศึกษาครบถวน สามารถเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของ
ขอมูล พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน ให ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ
ผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศที่ไมเปนความลับทางราชการได ประเมินความพึง
พอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดย
เฉลี่ย อยูในชวง 3.51 – 5.00
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวนและ
เชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
3. สถานศึกษาดําเนินการให ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ อยางนอย 9 ประเภทและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการ
สูญหายของขอมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
3. หลักฐานที่ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่

1
2

3

4

ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

รายการปฏิบัติ
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางนอย 9 ประเภท ครบละมีระบบสํารองขอมูลและ
ปองกัน
-มีรายงานผลการดําเนินการ
มีการรายงานผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
ครู บุคลากร นักเรียนเขาถึงเพื่อใชประโยชน
-รายงานสถิติจํานวนเขาใชของนักศึกษา ครู บุคลากร(หองเนตฯ)
-รายงานการนําขอมูลขาวสารเขาเว็บไซดสถานศึกษา (รายงานเปนรายภาคเรียน)
-มีรายงานผลการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงานและผูใชทุก
ระดับมีความเขาใจ
-มีการรายงานผลการใชขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจจนเกิดผล
ในทางปฏิบัติ
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนในการใชประโยชน
-มีรายงานผลการประเมิน (ภาคเรียน แยกเปนงานศูนยขอมูล และหองบริการ
อินเทอรเน็ต )

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามีนักศึกษาสวนมากเปน ชาย เหตุการณตางๆที่
อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาในทางที่เปนผลเสียนั้นมีมาก ในขณะที่เปดทําการเรียนการสอน เชน ดานความ
ปลอดภัย การทะเลาะวิวาท สารเสพติด สังคม การมั่วสุม หากไมหาทางปองกันอาจจะทําใหเกิดผลเสียอยางใหญ
หลวงกับ นักศึกษา และสถานศึกษาได เพราะนักศึกษาสวนมากอยูในวัยที่คึกคะนอง
ความพยายาม สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง ดําเนินงาน ตาม
แผนงาน โครงการ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงควรลดลงทุกดาน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน
ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน โดยการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด)ในแตละดาน

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

ที่

รายการปฏิบัติ

1

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดความเสี่ยงของสถานศึกษา
แลวนํามาเรียงลําดับความเสี่ยง การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
-มีการรายงานการประชุม
มีคูมือการบริหารความเสี่ยง
มีการดําเนินโครงการบริหารความเสี่ยงตามที่สถานศึกษากําหนด
4.1 รายงานผลโครงการ ครอบคลุม ทั้ง 5 ความเสี่ยงประกอบดวย
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน ใหครบ PDCA
หลักฐานการนําผลการดําเนินการตามแผนไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลแสดงสถิติของฝายปกครองในดานการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง 5
ดานที่มีสถิติ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ฝายปกครองรายงานผลการดําเนินการ ทั้งดาน
ดานความปลอดภัย
ดานการทะเลาะวิวาท
ดานสิ่งเสพติด
ดานสังคมปญหาการทองในวัยเรียน
ดานการพนันและการมั่วสุม

2
3

4

5

6
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
(4)และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)
และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ
(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

5
4

ดี

4

3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก ปญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาสวนมากนั้นจะเปนปญหาที่เกิดจากผูเรียน เชน
การออกกลางคัน การขาดทุนทรัพยในการเรียน อุบัติเหตุ ความเสี่ยง 5 ประการ ไมวาจะเกิดมากหรือนอยยอม
สงผลถึงการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีระบบในการดูแลนักศึกษารอบดาน และ
ครอบคลุม
ความพยายาม มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการ
การศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของ
จํานวนผูเรียนที่รองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผูเรียน
2. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การใหคําปรึกษาแกผูเรียน
3. หลักฐานการดําเนินงานของระบบเครือขายผูปกครอง เพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4. แผนงาน โครงการและผลการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
5. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
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ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

ที่

รายการปฏิบัติ

1

มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รายงานโครงการประกอบดวย
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale ) 15
คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษากลุมเรียน
รายงานสรุปผลการเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษาของครูที่ปรึกษา (งานที่ปรึกษาสรุป
ยอดรวมทั้งหมด เปนภาคเรียนรายงานวิทยาลัยและใหงานประกันไว 1 ชุด)
มีการจัดตั้งระบบเครือขาย ผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
- หลักฐานการจัดตั้ง
-มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบเครือขายผูปกครอง
-มีการประชุม และมีรายงานการประชุม
แผนงานโครงการจัดระบบดูแลผูเรียน
-มีการเสนอแผนตอสถานศึกษา(ถายเอกสารรายงานเก็บที่งานประกันฯ 1 ชุด)
หลักฐานการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน (งานแนะแนวสรุปยอดการสนับสนุน
ทุน ทุกภาคเรียนเสนอตอสถานศึกษา ถายเอกสารรายงานเก็บที่งานประกันฯ 1 ชุด )

2
3
4

5
6
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ที่
7

ผลการ
ปฏิบัติ
มี ไมมี

รายการปฏิบัติ
หลักฐานการดําเนินโครงการดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
-ครอบคลุม ทั้ง 5 ความเสี่ยงประกอบดวย
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale )
1-5
-รูปภาพประกอบการรายงานใหครบ PDCA



ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คาคะแนน ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
5
4
ดี
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา ถือวาเปนดานแรกในการพิจารณา
คุณภาพของสถานศึกษา หากวานาอยู สะอาด สะดวก สวาง ปลอดภัย สวยงาม ก็บงบอกถึงคาของสถานศึกษา
ดานอาคารสถานที่หากมีการใชอยางคุมคา ตรงตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาอยูเสมอจะกอ
ประโยชนตอผูเรียนที่สุด ถือวาเปนคุณภาพของสถานศึกษาระดับหนึ่ง
ความพยายาม สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยการมี
สวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ประเมินความ
พึงพอใจตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
ใหมีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 นําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ลําดับที่
1

2
3

4

รายการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี


หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก การจัดการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาตินั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความพรอมดาน วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ คอมพิวเตอร ทั้งฝายสนับสนุน และฝายปฏิบัติการ
หากขาดความพรอมก็จะสงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการ
ความพยายาม จัดทําแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ทําการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน นําผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 นําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
โดยครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดย
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
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ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ลําดับที่

รายการปฏิบัติ

1

มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

2
3

4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี







ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัว
บงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก บุคลากรของสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการศึกษา หากวา
บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสุดในการทํางาน ผลสําเร็จของวัตถุประสงคของ
สถานศึกษามีโอกาสสําเร็จไดมาก
ความพยายาม สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพอยูเสมอ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดาน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกโดยสนับสนุนใหทําวิจัย ทํา
นวัตกรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 5
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา
รอยละ 5
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
เรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาเปนสถานศึกษาระดับใหญ มีจํานวนบุคลากร ทั้งที่
เปนขาราชการ และลูกจางจํานวนมาก จํานวนนักศึกษามาก ฉะนั้นการบริหารการเงินนั้นตองมีความรอบคอบ ทั้ง
ดานการจัดการศึกษา เงินเดือนบุคลากร การจัดสรรเงินตองใหเกิดผลตอการเรียนการศึกษาใหมากที่สุด
ความพยายาม วิทยาลัย ไดแสดงงบดําเนินการ ใหจัดทําหลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน หลักฐานรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอน หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ หลักฐาน
รายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ
10 ของงบดําเนินการ
2. สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไม
นอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
3. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 1 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความ เปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดําเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
4. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักฐานรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
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6. หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ เปน
พลเมืองไทยและพลโลก
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
1. วิทยาลัย มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 5.92ของ
งบดําเนินการ
2. วิทยาลัยมีรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ
26.65 ของคาวัสดุ
3. วิทยาลัยมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 8.30
ของงบดําเนินการ
4. วิทยาลัย มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครู และผูเรียนไดจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยคิดเปนรอยละ 2.48 ของงบดําเนินการ
5. วิทยาลัยมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทย และพลโลกคิดเปนรอยละ 1.63 ของงบดําเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินไดผลผลการ
ประเมินตามตารางรายงาน
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย ทั้งในประเทศ
และ หรือตางประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณมาใชในการบริหารการศึกษาในแตละปนั้นมี
ความเพียงพอระดับหนึ่ง สถานศึกษาตองใหความรวมมือกับเครือขายเพื่อชวยเหลือกันในสวนที่ขาด
ความพยายาม ไดจัดทําแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ จัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ในแตละสาขางาน จัดทําขอมูลสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา มีการรายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้ง
ในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
4. สถานศึกษามีการการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ
2. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวม
พัฒนาผูเรียน ในแตละสาขางาน
4. ขอมูลสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษาไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ

ที่

รายการปฏิบัติ

1

แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ
ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวม
พัฒนาผูเรียน ในแตละสาขางาน
ขอมูลสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ ที่มสี วนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ
ครุภณ
ั ฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษาไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง

2
3

4

5

6
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ผลการ
ปฏิบัติ
มี/ไมมี
มี

มี
มี

ขอมูลหลักฐาน

หมายเหตุ

-โครงการความรวมมือใน
การจัดการศึกษากับ
ประเทศอินโดนีเซีย

-โครงการ Fix it center

มี

-โครงการเปดศูนยอาเซียน

มี

-รายงานสรุปสถิติการใช
หองอาเซียน

มี
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ผลสัมฤทธิ์ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

พอใช
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ผลการ
ประเมิน

3
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้

ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
2. ระดับคุณภาพในการจัดทํา
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
สถานศึกษาตามอัตลักษณ
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
และภาวะผูนําของผูบริหาร
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
สถานศึกษา
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
สถานศึกษา
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
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ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4
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ตัวบงชี้
6. ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผูเรียน

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
9. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4
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ตัวบงชี้
11. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

12. ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขาย ทั้งในประเทศ และ
หรือตางประเทศ

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบตั ิ 1 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

พอใช

3

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

3.8

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 3.1-3.7 , 3.9 - 3.12
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ -
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มาตรฐานที่ 4 ดานการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีสวนเกี่ยวของกับชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม กิจกรรมของสถานศึกษา
สวนมากเกี่ยวของกับชุมชน การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของสถานศึกษานั้นตองคํานึงถึงผลที่ไดรับที่กระทบ
ตอชุมชน หากไมมีการดําเนินการอยางรอบคอบอาจจะกอใหเกิดปญหาตามมาได
ความพยายาม สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยการมีครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนมีสวนรวม ดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2
โครงการ กิจกรรม ตอป ดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ
กิจกรรม ดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการกิจกรรม มีการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการกิจกรรม
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการกิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. ขอมูลผูเรียนในแตละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขางาน
6. ขอมูล การเขารวมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
7. ขอมูล การเขารวมโครงการ กิจกรรม ของผูเรียนในแตละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 4.1
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้......-......
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปน
ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของ
ผูเรียน
ความตระหนัก โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียน สถานศึกษาใด
สามารถจัดการใหเกิดขึ้นไดอยางมีคุณภาพจะสงผลใหนักศึกษา และสถานศึกษานั้นมีคุณภาพ
ความพยายาม สถานศึกษาไดสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาจัดทําแผน โครงการโดยระบุ
รายละเอียดของแผน โครงการ กิจกรรม งานที่ไดจัดทําในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อยางละเอียด
การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน ตามนโยบายของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับ ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น
และระดับ ปวส.2 จํานวน จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลผูเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จําแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
3. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ใน
แตละสาขางาน
4. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
5. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับการเผยแพร
6. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
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ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน
ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน
x0.50
x0.70
x0.90
x1.00
รวม

ระดับ ปวช.3
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
109
37
1
2.ภาควิชาเทคโนโลยีกลโรงงาน
84
28
2
3.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะ
23
8
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
65
22
2
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
81
27
5
1
6.ภาควิชาเทคโนโลยีกอสราง
31
11
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสํารวจ
4
2
8.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
18
6
7.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุง
58
20
1
8.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
17
6
รวมระดับ ปวช.
490
167
11
1
ระดับ ปวส.2
1.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
135
68
1
2.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคการผลิต
169
85
2
3ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
37
19
1
4.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
151
76
2
5.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
84
42
2
6.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
11
6
7.ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา
44
22
8.เทคนิคอุตสาหกรรม
69
35
9.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและฮารดแวร
41
21
10.ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
38
19
11.ภาควิชาพลังงาน
รวมระดับ ปวส.
781
393
6
2
รวมทั้งหมด
1,271
560
17
3
หมายเหตุ 1. ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค
1.00 ระดับชาติขึ้นไป
2. เฉพาะจํานวนทีน่ ักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

38
30
8
24
33
11
2
6
21
6
179
67
87
20
78
44
6
22
35
21
19
401
580
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คาคะแนน ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
5
4
3
พอใช
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก ครูที่ทําการสอนนั้นหากมีการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูอยูเสมอ มีความรูทัน
เหตุการณ ในทุกดาน จะทําใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามไปดวย ทําใหคุณภาพของสถานศึกษามีระดับสูง
ความพยายาม สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูจัดทําแผนโครงการโดยระบุรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานที่ไดจัดทําในรูปขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ อยางละเอียดการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงงานสรางสรรคตามนโยบาย
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
3. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
5. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับการเผยแพร
6. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
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ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน
ภาควิชา

ประจํา
1.ภาควิชาสังคมศึกษา
2.ภาควิชาภาษาไทย
3.ภาควิชาพลานามัย
4.ภาควิชาวิทยาศาสตร
5.ภาควิชาภาษาอังกฤษ
6.ภาควิชาคณิตศาสตร
7.ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส
8.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
9.ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ
10.ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
11.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
12.ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
13.ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14.ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน
15.ภาควิชาเทคโนโลยีซอมบํารุงและ
เทคนิคอุตสาหกรรม
16.ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รวมทั้งหมด

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน

จํานวนครู (คน)

4
3
1
1
6
5
2
10
8
7
16
8
5
3
3
4
86

จางสอน>
รวม
9 เดือน
1
5
3
1
2
3
2
8
5
3
5
6
16
2
10
6
13
2
18
10
18
3
8
2
5
4
7
3
46

7
132

0.50
10
6
2
6
16
10
10
32
20
26
36
36
16
10
14
14
264

0.70

0.90

รวม

1

10
6
2
6
18
10
10
35
21
28
40
41
16
10
15

15

14
284

3

1

2

1
1
2
4
5

5

1.00

หมายเหตุ 1) ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค 1.00 ระดับชาติขึ้นไป
2) ครูประจํา= ขาราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือนขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

พอใช

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการ
ประเมิน

3
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้

ตัวบงชี้

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
งานวิจัย ของผูเรียน
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 1 ขอ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
หรืองานวิจัยของครู
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

พอใช

3

พอใช

3

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้......-........
ตัวบงชี้.......-.......
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก ตามปรัชญาการศึกษามุงเนนสอนใหคนไทยมีความเกง ดี มีสุข จิตสํานึกและ
ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก นับวาเปนสวนหนึ่งของความสุขที่ตองไดจากการศึกษาตามปรัชญาควรตอง
มีการสงเสริมใหกับนักเรียนนักศึกษา
ความพยายาม มีการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษารักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา / สาขางาน วิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ สู
การปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม/โครงการ ในปการศึกษา 2556 ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการวิชาชีพฯ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัด
กิจกรรมดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จัดทําแผนปฏิบัติติกิจกรรมชมรม
วิชาชีพฯ ของงานกิจกรรมและจัดทําเปนโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯโดยกําหนดใหทุกชมรม
วิชาชีพฯ ใหครบ 2 ดาน ใน 1 ภาคเรียน
2. ชมรมวิชาชีพฯ นําแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ มา
ดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและนําสงงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เพื่อนําเสนอวิทยาลัยฯ โดยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นิเทศกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพฯ สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของชมรมวิชาชีพฯ และรายงาน
ใหวิทยาลัยฯ ทราบ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
7.หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
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8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทุนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่

1
2

3

4

5

รายการปฏิบัติ

ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
มีการดําเนินโครงการ
3.1โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
3.2โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย
3.3โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.4 โครงการทะนุบํารุงศาสนา
3.5 โครงการศิลปะ และวัฒนธรรม
-เสนอโครงการ
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ใหครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บขอมูลไวงานประกัน อยางละ 1 ชุด)
หลักฐานประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
หลักฐานประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาการปลูกฝงจิตสํานึกการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
ประชาธิปไตย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
√
√

√

√

√
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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ผลสัมฤทธิ์
คาคะแนน ของการ
ดําเนินงาน
5
4
ดี
3
2
1

ผลการ
ประเมิน
4
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ความตระหนัก ปจจุบันนี้โลกมีปญหาเกี่ยวกับภาวะสมดุลของธรรมชาติ กอใหเกิดภัยพิบัติกับ
มนุษยชาติ อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม สถานศึกษาตองปลูกฝงจิตสํานึกใหกับ
นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
ความพยายาม ไดจดั กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา /
สาขางาน วิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม/โครงการ ในปการศึกษา 2555
1. วิทยาลัยฯ ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการวิชาชีพฯ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัด
กิจกรรมดานการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดทําแผนปฏิบัติติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ ของงานกิจกรรมและ
จัดทําเปนโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯโดยกําหนดใหทุกชมรมวิชาชีพฯ ใหครบ ใน 1 ภาค
เรียน
2. ชมรมวิชาชีพฯ นําแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ มา
ดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและนําสงงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เพื่อนําเสนอวิทยาลัยฯ โดยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นิเทศกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพฯ สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของชมรมวิชาชีพฯ และรายงาน
ใหวิทยาลัยฯ ทราบ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5
โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
7.หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
1. Big Cleaning Day ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย, ภาควิชาชางกลโรงงาน,
ภาควิชาชางยนต, ภาควิชาชางไฟฟากําลัง,
2. เตรียมความพรอมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใน
สถานศึกษา ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย, ภาควิชาชางกลโรงงาน,ภาควิชา
ชางซอมบํารุง, ภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส,ภาควิชาชางยนต, ภาควิชาชางกอสราง
3. โครงการศึกษาดูงาน ของภาควิชาชางกลโรงงาน
4 โครงการปลูกตนไมเทิดไทองคราชัน ของภาควิชาชางกลโรงงาน
5 โครงการ 5 ส. แผนกสวยดวยมือเรา ของภาควิชาชางกลโรงงาน, ภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส,
ภาควิชาชางกอสราง
6 ผูนําตามธรรมชาติกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส
7 โครงการเปลี่ยนหลอด T5 ของภาควิชาชางไฟฟากําลัง
8 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได ของภาควิชาชางไฟฟากําลัง
9 โครงการใชไฟอยางประหยัด ของภาควิชาชางไฟฟากําลัง
10 ชมรมพุทธปลุกปา ของชมรมพระพุทธศาสนา
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ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม(ครู บุคลกรทุกฝายและ
นักเรียนทุกคนเขารวม )
ทุกโครงการประกอบดวย
-เสนอโครงการ
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ มีจํานวนยอดครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียนทุกคนเขารวม
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 1-5
โดยครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ใหครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บขอมูลไวงานประกัน อยางละ1ชุด)
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
การประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

3

4
5

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
√
√

√

√
√
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก การกีฬา และการนันทนาการนับวาเปนทางหนึ่งที่ทําใหความเปนคนที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย และสังคมสถานศึกษาตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดกับนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษา
ความพยายาม ไดใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา /
สาขางาน วิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม/โครงการ ในปการศึกษา 2556
1. วิทยาลัยฯ ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการวิชาชีพฯ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัด
กิจกรรมดานการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดทําแผนปฏิบัติติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ ของงานกิจกรรมและ
จัดทําเปนโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯโดยกําหนดใหทุกชมรมวิชาชีพฯ ใหครบ ใน 1 ภาค
เรียน
2. ชมรมวิชาชีพฯ นําแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ มา
ดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและนําสงงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เพื่อนําเสนอวิทยาลัยฯ โดยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นิเทศกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพฯ สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของชมรมวิชาชีพฯ และรายงาน
ใหวิทยาลัยฯ ทราบ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน
การกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดย
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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7.หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ที่

รายการปฏิบัติ

1
2

ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ (ครู บุคลกรทุกฝายและนักเรียนทุกคนเขารวม )
ทุกโครงการประกอบดวย
-เสนอโครงการ
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ มีจํานวนยอดครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียนทุกคนเขารวม
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 1-5 โดย
ครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ใหครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บขอมูลไวงานประกัน อยางละ1ชุด)
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
มีการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอดานกีฬาและ
นันทนาการ
- มีรายงานผลการประเมินตอสถานศึกษา

3

4
5

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี
√
√

√

√
√
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4
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ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก สถานศึกษาไดเห็นความสําคัญของการใชชีวิแบพอเพียงที่กอใหเกิดความสงบสุข
แกสังคม เปนการรักษาสิ่งแวดลอม และเปนการเตรียมความพรอมในการดํารงชีวิต ยังเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
หลักการของพุทธศาสนา
ความพยายาม
ได กิจกรรมที่สงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับผูเรียนทุก
สาขาวิชา / สาขางาน วิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม/โครงการ ในปการศึกษา
2558
1. วิทยาลัยฯ ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการวิชาชีพฯ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัด
กิจกรรมดานการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนปฏิบัติติกิจกรรมชมรม
วิชาชีพฯ ของงานกิจกรรมและจัดทําเปนโครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯโดยกําหนดใหทุกชมรม
วิชาชีพฯ ใหครบ ใน 1 ภาคเรียน
2. ชมรมวิชาชีพฯ นําแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ มา
ดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและนําสงงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เพื่อนําเสนอวิทยาลัยฯ โดยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นิเทศกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพฯ สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของชมรมวิชาชีพฯ และรายงาน
ใหวิทยาลัยฯ ทราบ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
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2. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรมที่สงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย, ชางซอมบํารุง, ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟากําลัง, ชางยนต
โครงการปลูกตนไมเทิดไทองคราชัย ของภาควิชาเทคโนโลยี่เครื่องมือกล,ภาควิชาเทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษาฝกงานของภาควิชาเทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส
โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสื่อลามกอนาจาร ของภาควิชาเทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองทางวิชาการและเหตุการณบานเมือง ของภาควิชาเทคโนโลยี่
อิเล็กทรอนิกส
โครงการศึกษาดูงาน ของภาควิชาเทคโนโลยี่เครื่องกล
โครงการปรับปรุงผูนํา ของภาควิชาเทคโนโลยี่เครื่องกล
โครงการไขเค็มเสริมรายได ของชมรมพระพุทธศาสนา
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ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

1

2

3
4

5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

รายการปฏิบัติ
หลักฐานการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝาย
และผูเ รียน
-รายงานการแจกแผนพับ
-โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
มีรายงานครบ PDCA ประกอบดวย
-เสนอโครงการ
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดําเนินโครงการ
-มีผลการดําเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดําเนินโครงการ มีจํานวนยอดครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียนทุกคนเขารวม
-มีประเมินผลโครงการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale)
1-5 โดยครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเ รียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ใหครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บขอมูลไวงานประกัน อยางละ1ชุด)
มีการจัดทําแผนงานโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-มีการจัดการประชุมทําแผนงานโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-มีรายงานการประชุม
-มีแผนงานโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการดําเนินงานตามแผนงาน
-มีรายงานการดําเนินการตามโครงการ
มีการประเมินผลการแผนงานโครงการในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู
บุคลากรทุกฝายและผูเ รียนเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
-รายงานผลการประเมิน
มีการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาทีม่ ีตอการปลูกจิตสํานึก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายงานการประเมินตอสถานศึกษา
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√
√

√
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้

ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
3. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
การกีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ1 ขอ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึก - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
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ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

4
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 6.1, 6.2, 6.3 ,6.4
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หนา 148

Self-Assessment Report 2558
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก สถานศึกษาไดประกาศใชระบบมาตรฐานการศึกษาตามที่ตนสังกัดกําหนดให
และไดจัดทํากลไกลในการดําเนินงานคุณภาพการศึกษา นําขอเสนอแนะจากการประเมินมาพิจารณาเพื่อ
ดําเนินการ
ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป ไดบรรจุโครงการ และ
กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการ ตามรายละเอียดของแผนดําเนินงานประจําป
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําป
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2556
ที่

หัวขอประเมิน

1. มีคูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. มีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. มีขอ มูลการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียน เพื่อการปรับปรุงระบบ
หรือกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีรายงานการประเมินตนเอง
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
รวม

การดําเนินงาน
มี
ไมมี





4

สรุปดําเนินการได 5
ผลการประเมิน ระดับ 5
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
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เกณฑตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คาคะแนน ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
5
4
ดี
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาไดมุงเนนใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยมุงเนน
ดานผูเรียน ผูจบการศึกษา และการบริหารอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพมาตรฐาน ในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา เปนแนวทางหนึ่งที่ประกันไดวาสถานศึกษามีคุณภาพในการจัดการศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยไดจัดใหมีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดใหมีระบบ และกลไก
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินตนเองทุกปการศึกษา มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา และปรับปรุงการบริหารการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
ผลการตัดสิน 34 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 – 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 – 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 – 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1 – 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ที่

หัวขอประเมิน

1. มีรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการวิทยาลัยและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี หรือ
เปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่นรวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูงขึ้น
รวม

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การดําเนินงาน
มี
ไมมี





วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หนา 152

Self-Assessment Report 2558
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยไดดําเนินการ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินพรอมผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑการตัดสิน
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตัว
บงชี้ใดที่อยูในเกณฑที่ตอง
ปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน
24 – 29 ตัวบงชี้
18 – 23 ตัวบงชี้
12 – 17 ตัวบงชี้
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้
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คา
คะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

5
4
3
2
1
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ภาพรวมมาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้
1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

เกณฑการตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ
สูงสุดในระดับ 4 คะแนน ดีมาก
- ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใด
ที่อยูในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุงเรงดวน
- ดี 24-29 ตัวบงชี้
- พอใช 18-23 ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุง 12-17 ตัวบงชี้
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 12ตัวบงชี้

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ดี

4

ดี

4

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

4

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย)
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 7.1 , 7.2 ระดับ โดยรวมอยูในระดับ ดี มีบางตัวบงชี้ที่ตองพัฒนาใหมีระดับเพิ่มขึ้น
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ -
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ตอนที่ 4
สรุป และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคต
ผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยรวมพบวามีบางมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่แผนกมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี โดยภาพรวมอยูในระดับ 4.00 ยังมีบางมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่สถานศึกษา ยังตอง
พัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และการอาชีวศึกษา ซึ่งพอ
สรุปไดดังตอไปนี้
1. ระดับจากการประเมิน
1.1 มาตรฐาน และตัวบงชี้ที่อยูในระดับ 5 มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 1,3,6,8,9
ในมาตรฐานที่ 1
2. ตัวบงชี้ที่ 2,3,4
ในมาตรฐานที่ 2
1.2 มาตรฐาน และตัวบงชี้ที่อยูในระดับ 4 มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 2
2. ตัวบงชี้ที่ 5
3.ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4. ตัวบงชี้ที่ 1
5. ตัวบงชี้ที่ 1
6. ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4
7. ตัวบงชี้ที่ 1,2

ในมาตรฐานที่ 1
ในมาตรฐานที่ 2
ในมาตรฐานที่ 3
ในมาตรฐานที่ 4
ในมาตรฐานที่ 5
ในมาตรฐานที่ 6
ในมาตรฐานที่ 7

1.3 มาตรฐาน และตัวบงชี้ที่อยูในระดับ 3 มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 4,5,7
2. ตัวบงชี้ที่ 1
3. ตัวบงชี้ที่ 12
4. ตัวบงชี้ที่ 2

ในมาตรฐานที่ 1
ในมาตรฐานที่ 2
ในมาตรฐานที่ 3
ในมาตรฐานที่ 5
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558
มาตรฐานที่
1

ตัวบงชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
สรุปมาตรฐานที่ 1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
สรุปมาตรฐานที่ 2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
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ระดับคะแนน
5
4
5
3
3
5
3
5
5
4.12
3
5
5
5
4
4.40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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มาตรฐานที่

ตัวบงชี้
3.11
3.12
สรุปมาตรฐานที่ 3
4
4.1
สรุปมาตรฐานที่ 4
5
5.1
5.2
สรุปมาตรฐานที่ 5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
สรุปมาตรฐานที่ 6
7
7.1
7.2
สรุปมาตรฐานที่ 7
สรุปผลการประเมินตนเอง

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับคะแนน
4
3
3.92
4
4.00
4
3
3.50
4
4
4
4
4.00
4
4
4.00
4.00
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2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตในรูปแบบของ
กลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมทดสอบ v-net ประจําป 2558
1. โครงการใชจายสถานที่จัดสอบและพัฒนาศักยภาพในการเตรียมสอบ Pre V-Net และ
V-Net สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการปรับปรุงหองสมุดชั้น 3 ตอเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพ V – Net
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมทดสอบ V- Net
4. โครงการจัดสอบประเมินความรูเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน นักศึกษาที่จะ
เขาสอบ V- Net
2.1.2 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. กิจกรรมใหคําปรึกษา Home Room แกนักเรียน นักศึกษา (อยูในโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน )
2. กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา (อยูในโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน )
3. ประชุมผูปกครอง (อยูในโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน )
3. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ความชวยเหลือทางดานวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ในวิทยาลัย
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และในทองถิ่น
2. การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
3. การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐ และเอกชน
4. เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู
และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
5. การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
6. เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา
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ตอนที่ 5
ภาคผนวก
ขอมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ภาคผนวก ก. คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาลัย
ภาคผนวก ข. คณะผูบริหาร
ภาคผนวก ค. คณะผูจัดทํารายงงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2558
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ภาคผนวก ก.
คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข.
คณะผูบริหาร
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ภาคผนวก ค.
คณะผูจัดทํารายงงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2558

Kritthapon งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หนา 162

Self-Assessment Report 2558

คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ปการศึกษา 2558
นายเกษม คํามี
นายบัณฑิต สมจิตร
นายสุพัฒน หรดี
นายคมสัน อรรคแสง
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคํา
นางปะกง เพชรมีแกว
นางสาวกฤธพร ศรีรัง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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