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บทที่ 1
บทนำ
1. ประวัติวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เลขที่ 95 หมู่ 5 ถนนพิมาย – ชุมพวง ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา 30270
0 – 4448 - 7181 , 0 – 4448 - 7180
0 – 4448 - 7181

ประวัติและสภำพทั่วไปโดยสังเขป
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิดทาการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 5 ถนน พิมาย – ชุมพวง
ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 สังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะต้องมีความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากร
ทางด้านอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม
วิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถทันต่อ
เทคโนโลยี อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังปรัชญาของสถานศึกษา คือ “การศึกษาดี เทคโนโลยี
ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน” วิทยาลัยฯ มีการวางแผนงานของสถานศึกษา
โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา
ตลอดทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมวางแผน และปฏิบัติการร่วมกันเป็นทีม
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อำคำรสถำนที่วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง
1. อาคารอานวยการ
1
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3
3. อาคารโรงฝึกงาน
3
4. อาคารเรียนชั่วคราว
1
5. อาคารหอประชุม – โรงอาหาร 1
6. อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว
1
7. บ้านพักผู้บริหาร
1
8. บ้านพัก 4 ยูนิต
1

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง (ปัจจุบันเป็นบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่)
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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2.แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2555 วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง
นำยรวม ชินำนุปกรณ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
นำยสมชัย อินอ่อน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

นางศรีสุรักษ์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายไพรัตน์ อินทรโคกสูง
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวพจนีย์ การเพียร
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวไพรัตนา บุญบุตร
หัวหน้างานการบัญชี
นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
หัวหน้างานพัสดุ
นายอัศวิน สร้อยจิตต์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์
หัวหน้างานทะเบียน
นายธานี โนนใหม่
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นำยประวิทย์ บุรินนิตย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมือ

นางสาวนิรมล อันทะสีดา
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

คณะกรรมกำรวิทยำลัย

นำยสมชัย อินอ่อน
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

นายยุทธนา กิจใบ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายไพรัตน์ อินทรโคกสูง
แผนกวิชาช่างยนต์

นำยประวิทย์ บุรินนิตย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นายอุดม ด่านกระโทก
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสราวุฒิ งามศักดิ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอัศวิน สร้อยจิตต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

นางสาวนิรมล อันทะสีดา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายมนตรี แก้วดี
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธานี โนนใหม่
หัวหน้างานปกครอง

นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายมนัด เคลื่อนเมืองปัก
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพจนีย์ การเพียร
แผนกวิชาการบัญชี

นายธรณินทร์ ผลสุข
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสราวุฒิ งามศักดิ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสราวุฒิ งามศักดิ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายยุทธนา กิจใบ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายอุดม ด่านกระโทก
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพจนีย์ การเพียร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาววาสนา สมพิมาย
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาววารุณี เลาหศิรินาถ
หัวหน้างานสวัสดิการการศึกษา
นายมนตรี แก้วดี
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริหารชุมชน

นายยุทธนา กิจใบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นางสาววารุณี เลาหศิรินาถ
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลำกร
แยกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

ผู้บริหำร

จำนวน

ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกสามัญ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด

3
7
6
4
6
4
9
3
42

เพศ

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ง

ข้ำรำชกำร
พนักงำน
อัตรำจ้ำง
ชำย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่ำ
ครูผู้ช่วย
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ

สถำนภำ
พ

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

3
7
6
4
2 4
4
9
3

1 2
2
2
1

1
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษำ
จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ แยกตำมระดับชั้นและเพศประจำปีกำรศึกษำ 2555
จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ (คน)
ระดับชั้น
กลุ่ม/ห้อง
ชำย
หญิง
รวม
ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลงาน ศูนย์ข้อมูล

ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

71
25
24
8
128
49
21
15
2
3
90
43
14
15
3
75
16
9
1
11
37
16
7
9
5
35
365

37
37
74
1
24
23
48
36
33
69
22
8
30
13
15
28
249

71
25
24
37
45
202
49
22
15
26
26
138
43
14
15
36
36
144
16
9
23
19
67
16
7
9
13
20
63
614
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5. งบประมำณ
งบดำเนินกำร งบประมำณ ประจำปีกำรศึกษำ 2/2554 และ 1/2555
รำยกำร
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการ Fix It Center
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5.3 โครงการคุณธรรมนาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
5.5 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
รวมงบดำเนินกำรทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
(บำท)
4,653,265.46
3,092,276.05
312,923.95
2,161,878.23
3,553,250.00
2,670,975.00
1,575,000.00
90,000.00
40,000.00
78,200.00
581,500.00
18,809268.69

6. เกียรติประวัติของวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจาปี 2549 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
ณ สวนน้าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสีมา
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจาปี 2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ณ สวนน้าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสีมา
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน สถานศึกษาพอเพียง 2553
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด
6. ได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
7. ได้รับรางวัลงานบริการชุมชน R-Service ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก งานชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ หวดประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23
พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ หวด 2012 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23
พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
10. ได้รับรางวัลดีเด่น หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7. เป้ำหมำยสภำพควำมสำเร็จที่คำดหวัง
เป้าหมายในการดาเนินงานของแผนยุทธ์ศาสตร์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาถึงปีการศึกษา
2556 ซึ่งจากการระดมความคิดของบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้สรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
7.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
7.3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
7.5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
7.6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
7.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยงวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง ปรำจำปีกำรศึกษำ
2555 ประชำคมของสถำนศึกษำมีควำมเห็นชอบดังนี้
ด้ำน
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ
- ผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้านอัคคีภัย ด้านสุขภาพ ทรัพย์สิน และ
ยานพาหนะสามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆ
น้อยลงในแต่ละปี
2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- ต้องการลดจานวนนักเรียน นักศึกษาที่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาทให้ลดน้อยลงในแต่ละเดือน
3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ติดยาเสพติดลด
จานวนลงหรือไม่มีเลย
4. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร - ลดจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
5. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
- ลดจานวนนักเรียน นักศึกษา ในการเล่นการ
พนันมั่วสุ่ม ตามสถานที่ต่างๆ
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บทที่ 2
กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น มีความมั่นใจใน
ศักยภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินการจัดกระบวนการศึกษาให้กับเยาวชน ดังนั้น จึงจัดทาประกันคุณภาพ
ภายใน โดยดาเนินการดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตบุคลากรการอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยนาระบบ ict
2.2 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (Philosophy)
การศึกษาดี
เทคโนโลยีก้าวหน้า
รักษาสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

2.3 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และนโยบายของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ict บริหารและพัฒนาชุมชนสถานประกอบการด้วยการอาชีวศึกษาจัดการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
อัตลักษณ์
จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เอกลักษณ์
สถานศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาชีพสู่ชุมชน
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2.4 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ดำเนินงำน
ในกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ แผนกวิชำได้กำหนดยุทธศำสตร์ ดังนี้
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
กลยุทธ์/ยุทธ์ศำสตร์
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
- พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
การศึกษาอาชีวศึกษา
เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ - ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
- จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
- จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่ง
การเรียนรู้ อื่น ๆ
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

กลยุทธ์/ยุทธ์ศำสตร์
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4. ด้านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

- บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
- จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การ
สอน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ - จัดระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและมี
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ประสิทธิภาพ
และพลโลก
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
- จัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณีและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ด้านการประกันคุณภาพ
- จัดทาคูม่ ือและแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- จัดเก็บหลักฐาน หรือจัดทารายงานการตรวจสอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจาปี
- จัดทาข้อมูลหลักฐานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อการปรับปรุงระบบ
หรือกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ทาการรายงานเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
- นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐาน และ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- ดา เนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) หรือเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งมีการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงมากขึ้น
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2.5 มำตรกำรป้องกันและกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ด้ำน
มำตรกำร/เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและบุคลากร - ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯมีความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน
ด้านอัคคีภัยด้านสุขภาพทรัพย์สิน และ
ยานพาหนะ สามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆ
น้อยลงในแต่ละปี
2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- ต้องการลดจานวนนักเรียน นักศึกษาที่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาทให้ลดน้อยลงในแต่ละเดือน
3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ติดยาเสพติดลด
จานวนลงหรือไม่มีเลย
4. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- ลดจานวนนักเรียนนักศึกษา ที่เสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
5. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
- ลดจานวนนักเรียนนักศึกษา ในการเล่นการ
พนันมั่วสุ่ม ตามสถานที่ต่างๆ
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2.6 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอก

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
- วิทยาลัยฯ มีการจัดทาคาสั่งในการแต่งตั้งคณะ
ทางานให้ครอบคลุมบุคลากรในสายการทางานที่
เกี่ยวข้อง
- วิทยาลัยฯ พยายามให้ทุกส่วนงานดาเนินการโดยใช้
ระบบวงจรคุณภาพ P-D-C-A อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- จัดทาแผนการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ทุก
สาขาวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ
- จัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- จัดทาโครงการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของผู้รับบริการ
การพัฒนาอาชีพ
- จัดทาโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- วิทยาลัยฯ ให้ครูผู้สอนในรายวิชาโครงงานวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนจัดทานวัตกรรมใน
รูปของโครงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และคณะกรรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา
- จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
- จัดทารายงานการประเมินตนเองในระดับรายบุคคล
แผนกวิชาและ สถานศึกษา
- วิทยาลัยฯ ได้พยายามให้ ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการวิชาชีพ ดาเนินงานโดยใช้ระบบวงจร
คุณภาพ P-D-C-A และสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม
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กิจกรรม/โครงการ
- วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา โดยยึดนโยบายมาตรฐานของกระทรวงและ
จัดทาโครงการเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียน
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
การอาชีพชุมพวง
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- โครงการอบรมและส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการอบรมบุคลากรในการเขียนแผนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะ
- โครงการอบรมบุคลากรด้านนวัตกรรม โครงงานและ
งานวิจัย
- มอบหมายให้ครูผู้สอน นาผลงานของนักเรียน
นักศึกษา และครูไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่
- นาผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
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บทที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2555 เช่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามชั้นปี จานวน 459 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 614 คน คิดเป็นร้อยละ 74.76 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งานโครงการที่
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่นโครงการลงนามความร่วมมือ
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มาก
ที่สุด ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่นโครงการลงนามความร่วมมือ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อยู่ในระดับ □ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยกาหนดโครงการลงใน
แผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ v-net
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2555 โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ v-net
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ
(V-NET) ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานของ ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการเตรียมความ
พร้อมการสอบ v-net
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ
v-net ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ
(V-NET) ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานของ ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติ
งาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ v-net
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการ
เตรียมความพร้อมการสอบ v-net
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) พบว่าผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้ที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ ในระดับ ปวช. ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือ
หน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน โครงการที่
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานของ ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง โดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติ
งาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ v-net
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองโดยกาหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการ
เตรียมความพร้อมการสอบ v-net
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ผลกำรประเมินคุณภำพ จานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ) เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ในระดับ ปวช. ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและ
ประชุมผู้ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2555 เช่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
ผลกำรประเมินคุณภำพ (Achievement) มีดังนี้
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ชั้นปี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 38.03 มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง□ปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี มากที่สุด ในแผน
ปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
ผลกำรผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 72
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ □ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อ
คุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา
โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
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คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา โครงการ
ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
ผลกำรประเมินคุณภำพ สถานประกอบการ ฯ มีความพึงพอใจ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.9
อยู่ในระดับ □ ดี
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ดีมาก 80 ขึ้นไป
ดี 70 – 79.99
พอใช้ 60 – 69.99
ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ดีมาก ปฏิบัติ 1 และมีผล 5
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ ดี ปฏิบัติ 1 และมีผล 4
คุณภาพของผู้เรียน
พอใช้ ปฏิบัติ 1 และมีผล 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1
และมีผล 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ดีมาก 80 ขึ้นไป
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ดี 70 – 79.99
พอใช้ 60 – 69.99
ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก 80 ขึ้นไป
จากการทดสอบทางการศึกษา
ดี 70 – 79.99
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) พอใช้ 60 – 69.99
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก 80 ขึ้นไป
จากการทดสอบทางการศึกษา
ดี 70 – 79.99
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) พอใช้ 60 – 69.99
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
วิชาภาษาอังกฤษ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
6.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ดีมาก 80 ขึ้นไป
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน ดี 70 – 79.99
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
พอใช้ 60 – 69.99
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
การอาชีวศึกษารับรอง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ดี

4

ดี

4

ดี

4

พอใช้

3

พอใช้

3

พอใช้

3

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้
7.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

เกณฑ์กำรตัดสิน
ดีมาก 80 ขึ้นไป
ดี 70 – 79.99
พอใช้ 60 – 69.99
ต้องปรับปรุง 50 – 59.99

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

1
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
8.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ ดีมาก 80 ขึ้นไป
งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ดี 70 – 79.99
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
พอใช้ 60 – 69.99
ต้องปรับปรุง 50 – 59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ดีมาก ปฏิบัติ 1 และมีผล 5
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
ดี ปฏิบัติ 1 และมีผล 4
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
พอใช้ ปฏิบัติ 1 และมีผล 3
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1
และมีผล 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1

ดี

4

ดี

4

3.33

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการให้
ทราบถึง การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2555 เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง โครงการลงนามความร่วมมือของสถานประกอบการ
โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง โครงการลงนามความร่วมมือ
ของสถานประกอบการ โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับ □ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
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ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน ให้ทราบถึง การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนและระดับ คุณภาพ
ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ ครูผู้สอน ให้ทราบถึง การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนและ ระดับ คุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น
โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน ให้ทราบถึง ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555
เช่น โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน โครงการประกวดสื่อการ
เรียนการสอน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น
โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน โครงการประกวดสื่อการเรียน
การสอน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน ให้ทราบถึง ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการ
สอน โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2555 เช่น เช่น โครงการอบรมและพัฒนา e - learning โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555.ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบถึงระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทา โครงการ
ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน มีการนิเทศติดตาม มีการวัดผล
และประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ และมีการสัมมนาการฝึกงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ □ ดีมาก

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1.ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

เกณฑ์กำรตัดสิน

ดีมาก ปฏิบัติ 1 - 5
ดี ปฏิบัติ 1 - 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 - 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 - 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
2.ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ ดีมาก ปฏิบัติ 1 และมีผล 5
จัดการเรียนรู้รายวิชา
ดี ปฏิบัติ 1 และมีผล 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 และมีผล 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1
และมีผล 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
3.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การสอนรายวิชา
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑
4.ระดับคุณภาพในการวัดและ
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
รายวิชา
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
5.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ดี

4

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
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พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2

ดีมาก

5
4.8

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ 3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบถึง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง และมีในแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการ
ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงอยู่ ในแผน
ปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ □ ......ดี.....
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบถึง การจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2555 เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้การจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
โครงการประชุมผู้ปกครอง
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ □ .....ดี.....
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบถึง การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2555 เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....... ดี .......
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรและภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบถึง การบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีในแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โครงการ
ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้การบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงอยู่ ในแผน
ปฏิบัติงานประจาปี 2555 และดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการ
อาชีพชุมพวง โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครอง
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ .....ดี........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ดีมำก
ในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ .......ดี.........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ ครูผู้สอน,ผู้เรียน และและผู้ปกครอง ทราบถึงระดับ
คุณภาพในการบริหารความเสี่ยงและมีในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 เช่น
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา โครงการติดกล้องวงจรปิด
กำรดำเนินกำร (Attempt)
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วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ดีมำก ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2555 เช่น โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา โครงการติดกล้องวงจรปิด
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ .....ดี.......
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลนักเรียน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน ดีมำก และในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2555 เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจาปี โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน โครงการซื้อยาประจาห้อง
พยาบาล โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน โครงการซื้อยาประจาห้องพยาบาล โครงการวันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ □.......ดี.......
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้
อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน มุมวิชำกำร
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มุมวิชาการ ดีมำก และในแผนปฏิบัติ
งานประจาปี 2555 เช่น โครงการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง โครงการติดตั้งพัดลมในห้องเรียน โครงการปรับปรุงฝ้า
เพดาน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มุมวิชาการ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการ
ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง โครงการติดตั้งพัดลมในห้องเรียน โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ปีการศึกษา 2555 มีระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน จานวน....4...ข้อ ระดับ
เกณฑ์ประเมิน.......ดี............
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งพัดลมใน
ห้องเรียน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
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วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ดีมำก และ
ปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งพัดลมในห้องเรียน
ผลกำรประเมินคุณภำพปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เฉลี่ยจานวน....4.......ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.........ดี.........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูภำยในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูภายในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ดีมำก และใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้ โครงการ
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูภายในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ดีมำก และปฏิบัติงานตาม
แผนประจาปี 2555 เช่น โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้ โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผลกำรประเมินปีการศึกษา 2555 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา จานวน....4.....
ข้อ จัดอยู่ในเกณฑ์ ประเมินระดับ.....ดี....... □
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ดีมำก และในแผนปฏิบัติ
งานประจาปี 2555 เช่น โครงการอบรมการเขียนแผนและการเขียนโครงการประจาปี
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณภายในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ดีมำก
และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการอบรมการเขียนแผนและการเขียนโครงการประจาปี
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ
หรือต่ำงประเทศ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ

26

ภายในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ □ ....... ดี.......
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

1.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
วิทยาลัย
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
2.ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ ดีมาก ปฏิบัติ 1 - 5
บริหารจัดการสถานศึกษา
ดี ปฏิบัติ 1 - 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 - 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 - 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
3.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ดีมาก ปฏิบัติ 1 - 5
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ดี ปฏิบัติ 1 - 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 - 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 - 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
4.ระดับคุณภาพในการบริหารและ
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
5.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สถานศึกษา
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
6.ระดับคุณภาพในการบริหารความ ดีมาก ปฏิบัติ 1 - 5
เสี่ยง
ดี ปฏิบัติ 1 - 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 - 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 - 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ผลสัมฤทธิ์ของ

ผลกำรประเมิน
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กำรดำเนินงำน
7.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
นักเรียน

ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
8.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
มุมวิชาการ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
คอมพิวเตอร์
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
10.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
บุคลากรทางการศึกษา
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
11.ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การเงินและงบประมาณ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
12.ระดับคุณภาพในการระดม
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต่างประเทศ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4

ดี

4
4

28

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ ดีมำก และใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โครงการอาชีวศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการ fix it center
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผน
ประจาปี 2555 เช่น โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการประกอบการ โครงการอาชีวศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการ fix it center
ผลกำรประเมินคุณภำพปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ....ดี...
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ดี

4

1.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การวิชาการและวิชาชีพ

4

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาผลงานนวัตกรรม โครงงาน,รายงาน,โครงการ,
สิ่งประดิษฐ์ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคหรือชาติ เพื่อให้ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ดีมำก และใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการประกวดโครงงาน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการประกวดโครงงาน
ผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ...........ดีมาก.......
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาผลงานนวัตกรรม โครงงาน,รายงาน,โครงการ,
สิ่งประดิษฐ์ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคหรือชาติ เพื่อให้ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ดีมำก และใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการประกวดโครงงาน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผน
ประจาปี 2555 เช่น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการประกวดโครงงาน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ผลการประเมินพบว่าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการบริหารจัดการ ฯ ใน
ระดับ .... ดีมาก ......
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน

เกณฑ์กำรตัดสิน

ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
๒.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
หรืองานวิจัยของครู
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

ดีมาก

5

ดี

4
4.5

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำศิลปะ วัฒนธรรม
ควำมตระหนัก (Awareness)
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วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อ
ให้ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ดีมำก และ
ปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการ
เข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
ผลกำรประเมินคุณภำพ ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉลี่ย
จานวน 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.......ดีมาก...........
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีการปลูกฝังจิตสานึกระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555
เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวัน
สถาปนา โครงการธรรมถึงคน
ผลกำรประเมินคุณภำพปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ระดับคุณภาพในการบริหาร เฉลี่ย
จานวน....5.......ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ.........ดี.........
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีการปลูกฝังจิตสานึกระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา
โครงการธรรมถึงคน
ผลกำรประเมินคุณภำพปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ เฉลี่ยจานวน....5......ข้อ อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ......ดีมาก...
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีการปลูกฝังจิตสานึกระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ดีมำก และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผน
ประจาปี 2555 เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต
โครงการวันสถาปนา โครงการธรรมถึงคน
ผลกำรประเมินคุณภำพปีการศึกษา 2555 อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ......ดีมาก...
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

1.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุ
บารุง ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
2.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
3.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
และนันทนาการ
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

4.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ดีมาก

5

ดี

4

ดีมาก

5

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำร
ประเมิน

ดีมาก

5
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6

4.75

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกนคุณภำพภำยใน
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้มีระบบ
การประกนคุณภาพภายใน ดีมำกที่สุด และในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการอบรมให้ความรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการ
อบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินภายในพบว่าได้ดาเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพที่มีคุณภาพภายในจานวน....
5....ข้อ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555
ควำมตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการส่งเสริมให้ บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้มีระบบ
การประกนคุณภาพภายใน ดีมำกและในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 เช่น โครงการอบรมให้ความรู้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
กำรดำเนินกำร (Attempt)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน ดีมำก และปฏิบัติงานตามแผนประจาปี 2555 เช่น โครงการ
อบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินภายในพบว่าได้ดาเนินการจัดระบบระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.2 อยู่ในระดับ ดี (ดี 24-29 ตัวบ่งชี้)
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกน ดีมาก ปฏิบัติ 1 - 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน
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คุณภาพภายใน

ดี ปฏิบัติ 1 - 4
พอใช้ ปฏิบัติ 1 - 3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 - 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ 1
2.ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี้และไม่
มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดี 24 - 29 ตัวบ่งชี้
พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุง 12 - 27 ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7

ดีมาก

5

ดี

4

4.5

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1. ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ -

บทที่ 4
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวงในอนำคต
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงพบว่ามีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยการ
อาชีพชุมพวงมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยยังต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
4.1 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับดีมำก เรียงตำมลำดับ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
5. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
7. ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
8. ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ มาตรฐานที่ 6 ด้านการ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
9. ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานที่ 6
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.2 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตำมลำดับ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ - มาตรฐานที่ 4.3 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตำมลำดับ ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ 7.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
4.4 แนวทำงกำรพัฒนำวิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวงในอนำคต
เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้
จัดทาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
3.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
3.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ จำกกำรประเมินสถำนศึกษำภำยนอก รอบที่ 2
1. พัฒนาระบบการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
2. การจัดทาระบบสื่อสารภายใน ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ภายใน, วิทยุสื่อสารภายใน
3. การปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โดยการปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมรอบอาคารเรียน,
อาคารสานักงาน
4. จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา R – Radio เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา, ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้กับประชาชน
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ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำในอนำคต
1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้นาการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนในเขต
พื้นที่ให้บริการ โดยใช้เครือข่ายประชาคมอาชีวศึกษาและทรัพยากรที่มีอยู่จากัดในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ทุก
หลักสูตรสาขาวิชา
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

