รายงานผลการประเมินตนเอง
ฉบับรายประเด็น
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอ
ประกอบกับกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ กาหนดว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึก ษาแต่ ล ะระดั บและ ประเภทการศึ กษาที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การประกาศกาหนด พร้อ มทั้ ง จั ดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และคู่มือการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามเอกสารรายงานฉบับนี้
ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะคณะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลา กร คณะที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอวท.สถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้การจัดทารายนี้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่ารายงานฉบับนี้จ ะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อๆไป

สานักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.1

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

เป้าหมาย

สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนนักศึกษาแรกเข้า

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร โดยบูร ณาการความรู้ ทักษะด้านการประยุกต์ใช้ และสอดแทรกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการจัดกิจกรรม
ระบบกิจกรรมหลักสาหรับดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตรประกอบด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงระบบการเรียนการสอน และปฏิบัติ ตามแนวทางเพื่อให้ศึกษาสาเร็จ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
2. กิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียนคอยให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ
3. กิจ กรรมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ส ามารถเรียนจนจบ
การศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกาหนด
4. กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียน เพื่อให้ความรู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น ด้านยาเสพติด ด้าน
เพศศึกษา เป็นต้น และช่วยเหลือดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้เรียนจบตามที่หลักสูตรกาหนด
นอกจากนี้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้เรียนสาเร็จตามที่
หลักสูตรกาหนด อาทิ เช่น กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ PBL กิจ กรรมส่ง เสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภ าคีกิจ กรรมศูนย์บ่มเพาะวิส าหกิจ เพื่อ
การศึกษาวิช าชีพ กิจ กรรมการส่ ง เสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตกิจ กรรม Yamaha Moto Challenge กิจ กรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะและความรู้แก่ผู้เรียน(ทัศนศึกษา) กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาสัปดาห์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแผนงานประจาปี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. จานวน 106
ระดับ ปวส. จานวน 101
รวม
จานวน 207
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกาหนด
ระดับ
ระดับ

คน
คน
คน

ปวช.
ปวส.

จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 59.43
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31

รวม

จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 63.76

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 63.76

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบ
ทุกประเด็นปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรเน้นประสิทธิผลของการดาเนินกิจ กรรมต่างๆให้ผู้เรียนสาเร็จ การศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด ตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 70 ขึ้นไปในปีการศึกษาถัดไป
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มงบประมาณในกิจกรรมที่สถานศึกษาประเมินแล้วว่าใช้ได้มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถจัดประชุมครูเพื่อประเมินกิจกรรมที่ได้ผลน้อยและลดการทากิจกรรมนั้นลง
หลักฐานอ้างอิง
1. รายชื่อผู้เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
2. รายชื่อผู้เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. สรุปกิจกรรมหลักที่ใช้สาหรับดูแลและแนะแนวผู้เรียน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.2

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้ น ากล้ า แสดงออก ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น คุ ณ ค่ า และร่ ว มพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาได้จัดตั้ง องค์การนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย (อวท.) ขึ้นภายในสถานศึกษาและได้นา 2
เป้าหมาย และ10 แผนงาน ตามคู่มือการดาเนินกิจกรรมขององค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ มาจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
เป้าหมายที่ 1
1. แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
1.1 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
1.2 กิ จ กรรมการพั ฒ นาความรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
1.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
1.4 กิจกรรมการประกวด Freshy to be number one
1.5 กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน บริการวิชาการ และวิชาชีพ
1.6 กิจกรรม ๕ ส.
2. แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง PCCT ๒๐๑๘
2.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
2.3 กิจกรรมชมรมฟุตบอล
2.4 กิจกรรมชมรมฟุตซอล
2.5 กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ
2.6 กิจกรรมชมรมดนตรี
3. แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับนักเรียนนักศึกษา (ค่ายคุณธรรม)
3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญทางศาสนา
3.3 กิจกรรมจิตอาสาต้านการทุจริต
4. แผนงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
4.1 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความ รู้แก่ผู้เรียน (ทัศนศึกษาดูงาน)
4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญทางศาสนา
4.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
5.1 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 2
1. แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
1.1 กิจกรรมการบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์สาหรับชุมชน
1.2 กิจกรรม FIX IT CENTER
1.3 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ
1.4 กิจกรรมส่งเสริมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
1.5 กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครงงานพัฒนาวิชาชีพ สื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สาหรับผู้เรียน
2.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL
3. แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL
4. แผนงานพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
4.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
4.2 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครงงานพัฒนาวิชาชีพ สื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สาหรับผู้เรียน
5. แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
สถานศึกษาได้ดาเนินส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอย่างน้อย 1 กิจกรรมในแต่ละแผนงาน
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมครบทุกแผนงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม เป็นจานวนทั้งสิ้น 187 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 82.00

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษาได้นาเป้าหมายและแผนงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทุกแผนงาน สาหรับผู้เรียนทุกคน
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาเริ่มจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขึ้นในปีการศึกษา 2561 ในอนาคตสถานศึกษา
ควรส่ง เข้าร่ วมการประเมินมาตรฐานองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทยเพื่อยกระดั บคุณภาพสู่ร ะดับภาคและ
ระดับประเทศต่อไป
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มงบประมาณในการจัดระบบมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประทศไทยภายในสถานศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. สรุปกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
3. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.3

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระร้อยละ70

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ โดยดาเนินการ
ให้นักศึกษาที่มีความสนใจในธุรกิจเครื่องดื่ม ได้ประกอบธุรกิจจริงภายใต้คาแนะนาของครูที่ปรึกษา ตามแนวทางของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ
สาหรับแนวทางทางที่ 2 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยดาเนิน การจัด
ให้มีวิทยากรที่ประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจมาให้ความรู้ และสร้างแรงผลักดันในการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา
ตามความสมัครใจ จานวนทั้งสิ้น 31 คน
ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ระดับ 2
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่ การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 21 คน จาก 31 คน ตาม
แนวทางที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 67
นาแนวทางที่ 2 มาใช้ประเมินตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 67.00

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 2 รูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อ
ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวนผู้ที่ผ่า นกิจ กรรมแล้วสามารถประกอบธุร กิจ ได้จ ริ ง ในอัตราร้อยละ 80 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน หรือสถานศึกษาควรมุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ในกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ
2. เพิ่มอัตราส่วนของผู้ผ่านการอบรมในกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ประกอบธุรกิจจริง
3.

หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ
2. สรุปกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.4

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

เป้าหมาย
สถานศึก ษามี นวั ตกรรมสิ่ง ประดิษ ฐ์ มีคุ ณ ภาพสร้ างเสริม การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับภาคไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และจัดให้นาเสนอผลงาน
ในงานอาชีววิชาการภายในสถานศึกษา และได้มีการคัดเลือกผลงานเข้าประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับ ภาค ทั้งนี้
สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาได้นาไปใช้จริงในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทั้งหมด 63 ชิ้นงาน (ปวช. 25 ชิ้นงาน ปวส. 38
ชิ้นงาน)
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน 8 ชิ้นงาน
ระดับ
ปวช.
ปวส.

จังหวัด
1
-

ภาค
7
-

ชาติ
-

นานชาติ
-

ระดับคุณภาพ = มีผลการประเมินตามเกณฑ์ ข้อ 1 และ ข้อ 3
ผลการประเมิน
ได้รับรางวัล ระดับภาค

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
สถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงในชุมชน และได้จัดเวทีแสดง
ผลงานภายในสถานศึกษาและส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. ผลักดันให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครงงานพัฒนาวิชาชีพ สื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับผู้เรียน
2. รายชือ่ สิ่งประดิษฐ์และการนาไปใช้ในชุมชน ประจาปีการศึกษา 2561
3. รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.5

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เป้าหมาย
แข่งขัน

นักศึกษาได้รั บรางวัล จากการแข่ง ขันทักษะวิช าชีพใน ระดับ ภาคร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียนที่เข้า

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในสาขาวิชา
ต่างๆ เข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะวิช าชีพและนักกีฬานักเรีย นนักศึกษา ระดับ ภาค กลุ่มภาคเหนือ จัดโดยสานักส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จานวน 74 คน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 37 คน
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค จานวน 37 คน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ได้รับรางวัล ระดับภาค

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรหาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.6

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลการสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 80

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีกระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
1. สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลจานวนผู้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2
2. กาหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2
3. ผู้รับผิดชอบบันทึกเสนอขออนุมัติดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน
5. คณะกรรมการประชุมกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีดาเนินการ และการคัดเลือกเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา จากทะเบียนเครื่องมือที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดสาหรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. ดาเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเป็นไป
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
7. ตรวจข้อสอบ สรุปผลการประเมิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
โดยบรรจุไว้ในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพตามแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 78 คน
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ปวส. 2 จานวน 100 คน
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับปวช. จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 91.02
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับปวส. จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.3
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 87.93

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจะรักษาระดับคุณภาพในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ระดับยอดเยี่ยมในทุกปีการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพร้อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ

หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมส่งเสริมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงการหลักสูตร

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.7

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

เป้าหมาย

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน V-NET ในระดับประเทศ ร้อยละ 80 ของผู้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาส่งเสริมกระบวรการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และได้ดาเนินกิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ต่าเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรระดับ ปวช. จานวน 78 คน
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรระดับ ปวส. จานวน 100 คน
จานวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวช. จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05
จานวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวส. จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58
จานวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 68.5
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 70.11

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
สถานศึกษามีการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการที่ต่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรยกระดับผลการประเมินด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-net) ใน
ระดับประเทศให้ได้ร้อยละ 80
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)
2. เน้นย้ากระบวนการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการให้มากขึ้น

หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 1
ข้อที่ 1.8

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมาย
ร้อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ( ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร วิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 มีง านทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ
วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีขั้นตอนดาเนินการเพื่อสารวจจัดเก็บข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. มีการสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นสาหรับผู้ที่จะทางานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ในช่วงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบสาคัญทางการศึกษาของผู้เรียนรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลในระบบ เช่น google from , ใบตรวจสอบคุณวุฒิ
3. สร้างโปรแกรมแบบสอบถามการติดตามข้อมูลระบบออนไลน์
4. บันทึกและสรุปข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานและศึกษาต่อ
สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา กิจกรรม
การสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
1. จานวนผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับ ปวช. จานวน 61 คน
ระดับ ปวส. จานวน 79 คน
2. มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
ระดับ ปวช. จานวน 10 คน ทางานตรงตามสาขางาน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50
ระดับ ปวส. จานวน 59 คน ทางานตรงตามสาขางาน จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6
3. จานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. จานวน 51 คน ศึกษาต่อตรงสาขางาน จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 98.04
ระดับ ปวส. จานวน 20 คน ศึกษาต่อตรงสาขางาน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0
ดังนั้นผู้ที่ได้งานทาและศึกษาต่อตรงตามสาขาจากจานวนผู้จบการศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 75.0
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
สถานศึกษามีการดาเนินการสารวจข้อมูลผู้จบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางระบบออนไลน์และมีนักศึกษาเรียนต่อ
ตรงตามสาขางานที่จบการศึกษาในอัตราที่สูง
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษามีผู้จบการศึกษาและเข้าทางานตรงตามสาขางานที่เรียนจบในอัตราที่ต่า
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรจัดแผนการเรียนสาหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะทางานได้สามารถปรับเปลี่ยน
ระหว่างที่เรียนในช่วงภาคเรียนแรกเพื่อให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปเรียนในสาขาที่ตนถนัด
2. สถานศึกษาควรจัดให้สถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับนักศึกษาเข้าทางานที่สถานศึกษาโดยตรง
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมการสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 2
ข้อที่ 2.1

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

เป้าหมาย

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิซา ในทุกสาขาวิชา

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรโดยบรรจุแผนการดาเนินงานไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสารวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา กิจกรรมการ
พัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ กิจกรรมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่พัฒนา
และกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนารายวิชา
โดยมีร ายละเอียดในการดาเนินการแต่ละกิจกรรม ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบก ารในแต่ล ะ
สาขาวิชา ประกอบด้วยการศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาสมรรถนะในรายวิชาเพิ่มเติมร่วมกันเพื่อให้
ผู้เ รีย นมี ส มรรถนะอาชีพ ตรงตามความต้ องการ มี การใช้ร ายวิช าที่ พั ฒนาขึ้ นในการจั ดการเรี ยนการสอน และติ ดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100.0
มีรายละเอียดการพัฒนารายวิชาดังต่อไปนี้
ระดับชั้น / สาขา
ระดับ ปวช.
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาธุรกิจค้าปลีก
- สาขาช่างยนต์
ระดับ ปวส.
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
- สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
- สาขาช่างยนต์

รายวิชาที่พัฒนา
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
วิชาการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิชาการบัญชีภาษีอากร
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิชาหลักการจัดการ
วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร
วิชางานทดลองเครื่องกล

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ประเด็นการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนารายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบตามแผนงาน ทุกสาขาวิชา
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรยกระดับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทาง
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาสามารถขอความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทางจากหน่วยงานต้นสังกัด
หลักฐานอ้างอิง
1.

รายงานการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ

2.
3.

หลักฐานการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการ
หลักฐานการใช้รายวิชาที่ได้ปรับปรุงขึ้น

4.

หลักฐานการนิเทศติดตาม และประเมินผล

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 2
ข้อที่ 2.2

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ครูผู้ ส อนที่ได้รับมอบหมายให้สอน จัดทาแผนการเรียนรู สู การปฏิบัติที่เ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 100

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาได้บรรจุกิจกรรมส่งเสริมการจัดทาแผนการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญและบันทึกหลังการสอน
ของครูไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนมีหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรรายวิช าและจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และมีรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยจัดการเรียนการสอน มีการจัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์
จานวนครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน จานวน 16 คน
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการสอนครบทุกประเด็นการประเมิน จานวน 16 คน
ระดับคุณภาพ ประเด็นคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการกาหนดกิจกรรมการจัดทาแผนการเรียนการสอนไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีและมีการนิเทศ
ติดตาม แผนการจัดการเรียนการสอน และนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรผลักดันครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรส่งครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนการสอน
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรม
2. คาสัง่ มอบหมายรายวิชาที่สอน
3. สรุปจานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3
ข้อที่ 3.1

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
ครูที่ได้รับมอบหมายรายวิชาสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ

สอนครบถ้วนทุกรายวิชา
วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ครูผู้สอนตรงตามคุณวุฒิโดยมีคาสั่งสถานศึกษาเป็น
รายภาคเรียน นอกจากนั้นได้กาหนดกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมจัดทาบันทึกหลังการสอนของครู และกิจกรรมส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้จัดทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาได้มีคาสั่งมอบหมายให้ครูผู้สอนมีหน้าที่สอนจานวนทั้งสิ้น 16 คน (N=16)
จานวนครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาชาวิชาที่สอน จานวนทั้งสิ้น 16 คน (V=16)
จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จานวนทั้งสิ้น 16 คน (W=16)
จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง จานวนทั้งสิ้น 16 คน (X=16)
จานวนครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน
ทั้งสิ้น 16 คน (Y=16)
จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ (Z=16)
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีการกาหนดภาระหน้าที่ครูผู้สอนที่ชัดเจน โดยไม่ให้ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้รายวิชาที่สอนต้องทา
กิจกรรมหรืองานอื่นมากเกินไป
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลการพัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายรายวิชาให้สอน (คาสั่งสถานศึกษา)
2. แบบสรุปผลตามประเด็นการประเมิน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3
ข้อที่ 3.1

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาได้มอบหมายครูผู้สอนให้เป็นครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน โดยให้ครูผู้สอนจัดทาข้อมูลสารสนเทศประจา
ชั้นเรียนทั้ง แบบเอกสารส าหรับบันทึกเหตุการณ์ ในชั้นเรียน และได้นาเทคโนโลยีมาช่วยจัดเก็ บฐานข้อมูล นอกจากนั้ น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อให้ครูที่ปรึกษาที่พบปะนักศึกษาเป็นประจาเพื่อดูแลช่วยเหลือ และจูงใจให้ผู้เรียนได้มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนสาเร็จตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีจานวนครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจาชั้นเรียนทั้งสิ้น 19 คน (N=19)
จานวนครูที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวนทั้งสิ้น 19 คน (V=19)
จานวนครูที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น 19 คน (W=19)
จานวนครูที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวนทั้งสิ้น 19 คน (X=19)
จานวนครูที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จานวนทั้งสิ้น 19 คน (Y=19)
จานวนครูที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ (Z=19)
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 76.00

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีเปอร์เซ็นต์การออกกลางคันของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ามาก
2. สถานศึกษามีการดาเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆอย่างเข้มแข็ง
จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรดาเนินการจัดเก็บผลการดาเนินการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

หลักฐานอ้างอิง
1. คาสั่งมอบหมายครูผู้สอนดูแลประจาชั้นเรียน
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3
ข้อที่ 3.1

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนทุกคน

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา จึงได้จัดดาเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติการสาหรับครูและบุคลากร ไว้ในแผนปฏิบัติประจาปี ซึ่งในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมครูและบุคลกร โดยที่ครูและบุคลากรจะต้องเขียนแผนเพื่อพัฒนาตัวเอง
ประจาปีการศึกษา
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลโดยที่สถานศึกษาพยายามผลักดันให้ครูได้แสดงศักยภาพในการ
ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับต่างๆ
3. กิจกรรมสวัสดิการออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้มีเงินออมนอกเหนือจากสวัสดิการด้านอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีจานวนครูทั้งสิ้น 23 คน (N=23) จานวนครูที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนทั้งสิ้น 16 คน (N=16)
จานวนครูที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวนทั้งสิ้น 23 คน (V=23) คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี จานวนทั้งสิ้น 12 คน (W=12) คิดเป็นร้อยละ 52.17
จานวนครูที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวนทั้งสิ้น 16 คน
(X=16) คิดเป็นร้อยละ 100 (ใช้ N = 16 เนื่องจากครูที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนมีแค่ 16 คน)
จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวนทั้งสิ้น 16 คน (Y=16) คิดเป็นร้อยละ
100
จานวนครูที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือ เผยแพร่ จานวนทั้งสิ้น
16 คน (Z=16) คิดเป็นร้อยละ 64
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 83.23
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพจนบุคลากรบางท่านได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ

จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรผลักดันให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 12 ชม.ต่อปีในอัตราส่วนที่มากขึ้น
รวมถึงส่งเสริมให้ครูได้ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และนาไปเผยแพร่ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาส่งครูเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ กับหน่วยงานต้นสังกัดให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้ อบรมผ่านระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรม
2. สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการประเมิน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3
ข้อที่ 3.2

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี จากการมีส่วนร่วม

ของครู บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิธีการดาเนินการ
ผู้บริห ารสถานศึ กษาได้ตระหนัก ถึง ความส าคัญในการบริห ารงาน แบบมี ส่วนร่ วม เพื่อให้การดาเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้ง นี้
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นอกจากนั้นผู้บริหารได้กาหนดให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดภารกิจและกิจกรรม นอกจากนั้นผู้บริหารได้คัดเลือก
การทากิจกรรมที่ส าคัญจากการกาหนดภารกิจของคณะครู และแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้แทน ผู้บริหาร คณะครู
รุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีอานาจในการบริหารกิจกรรมเพื่อบรรจุเป้าหมายจนเป็นผลสาเร็จ เพื่อดาเนินการตามนโยบายสาคัญ และ
ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึ กษาได้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จัด ทาแผนพั ฒนาการจั ด การศึก ษาของสถานศึก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีจากการมีส่วนร่วมพัฒนาโดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบ
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการทาวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. .ให้ผู้บริหารมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารจัดทางานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา

หลักฐานอ้างอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. สรุปกิจกรรมโครงการดาเนินกิจกรรมตามนโนบายสาคัญ

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 3
ข้อที่ 3.2

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารศึกษา

เป้าหมาย

3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบบริหารงานสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดาเนินการ
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ผู้บริหารมีการกาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
บริหารงานภายในสถานศึกษา และข้อมูลสารสนเทศทั่วไป ได้แก่
1. ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารงานภายในประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลระบบงานจัดหลักสูตร
1.2 ข้อมูลระบบงานปกครอง
1.3 ข้อมูลระบบงานการเงิน
1.4 ข้อมูลระบบงานทะเบียนรายห้อง
1.5 ข้อมูลระบบงานเกรดครูผู้สอนให้คะแนน
2. ข้อมูลสารสนเทศสาหรับใช้ทั่วไป ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
2.2 ข้อมูลนักศึกษาประจาปีการศึกษา
2.3 ข้อมูลงบประมาณประจาปี
2.4 ข้อมูลครุภัณฑ์
2.5 ข้อมูลอาคาร สถานที่ และภูมิทัศน์
2.6 ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา และสรุปแผนปฏิบัติงาน
2.7 ข้อมูลรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
2.8 ข้อมูลคู่มือนักศึกษา
2.9 ข้อมูลภาวการณ์มีงานทาศิษย์เก่า
2.10 ข้อมูลแผนที่และการติดต่อ
2.11 ข้อมูลทะเบียนราชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
2.12 ข้อมูลมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
2.13 ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน
2.14 ข้อมูลข่าวกิจกรรม สถานศึกษา
2.15 ข้อมูล ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่
2.16 ข้อมูล ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2.17 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาแพงเพชร
2.18 ข้อมูลตลาดแรงงาน
2.19 ข้อมูลวิดีทัศน์ของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สาหรั บการบริหารงานภายในสถานศึกษา ผ่านระบบโปรแกรมการบริหารงานสถานศึกษา
MIS SCHOOL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละด้านเป็น
การเฉพาะสาหรับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละด้านเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถสามารถเรียกดูข้อมูลด้านต่าง ๆ
ได้สะดวกรวดเร็วเพื่อใช้บริหารจัดการสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพ
2. ข้อ มูล สารสนเทศส าหรับ ใช้ทั่วไป สถานศึกษาได้จัดท าข้อมูล และเก็ บข้อมูล ผ่านระบบเว็ป ไซต์ส ถานศึกษา
www.pcct.ac.th เพื่อสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรยกระดับการนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การรายงานผลการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการประชุมเพื่อกาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ตัวอย่างรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการผ่านระบบสารสนเทศ

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 4
ข้อที่ 4.1

ด้านการมีส่วนร่วม
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เป้าหมาย

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคดีอย่างเป็นระบบ

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัท ซี.พี.ออล์ล จากัด(มหาชน) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
-

สถานศึกษาสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดทา
หนังสือสอบถามความต้องการด้านกาลังคนของสถานประกอบการในแต่ละปีการศึกษา

-

สถานศึกษามีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีอายุ 5 ปี
นับตั้งแต่วันลงนาม

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-

สถานศึกษามีการจัดทาแผนงาน และจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ ทุกปีการศึกษา
สถานศึกษาออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน ก่อนปีการศึกษาที่จะเปิดให้ศึกษาต่อ และได้รับการตอบ

รับที่ดีต่อเนื่อง
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-

สถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
สถานศึกษาทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน และประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดปีการศึกษา

-

สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ อย่างเป็น
ระบบ มีสมุดฝึกงานสาหรับครูนิเทศ และครูฝึกที่จะต้องประเมินครบทุกรายวิชา

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา และการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-

สถานศึกษาออกนิเทศการฝึกอาชีพ เป็นประจาทุกภาคเรียน
สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ โดยใช้แบบประเมินการฝึกอาชีพที่จัดทาขึ้น
โดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินความรู้หลังจากการฝึกอาชีพ

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- สถานศึกษาได้จัดทาฐานข้อมูลการสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-

สถานศึกษามีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลังจากจบการศึกษา
สถานศึกษาสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาใหม่เข้าเรี ยนในระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. 1 จานวน 81 คน มีจานวน
นักศึกษาในระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. 1 จานวน 68 คน โดยทั้งหมดผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
และมีผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 26 คน และ 36 คน ตามลาดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 เข้าทางานกับสถานประกอบการจานวน 10 คน ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จานวน 16 คน และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 เข้าทางานกับสถานประกอบการจานวน 20 คน ศึกษาต่อในสาขา
ทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 18 คน
นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ Q-Platinum ระดับสถานศึกษา ด้านการรับ
นักเรียนทวิภาคีได้ตามเป้าหมาย และดูแลแนะนาให้คาปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และ ครูผู้ดูแลนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับบุคคล Q-Diamond ด้านการดูแลให้คาปรึกษายอดเยี่ยม พร้อมทั้งรางวัล
เชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดีเด่น ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ ในโครงการเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษาได้รับรางวัล จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) “เกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ Q-Platinum รับ
นักเรียนทวิภาคีได้ตามเป้าหมายและดูแลแนะนาให้คาปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ” โครงการเชิดชูเกียรติประจาปี 2561
จุดควรพัฒนา
ปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีก
ข้อเสนอแนะ
ควรขยายการจัด การศึ กษาระบบทวิ ภ าคีใ นสาขาวิ ช าเทคนิค เครื่อ งกล สาขาวิช าเครื่อ งกลเกษตร เนื่อ งจาก
สถานศึกษามีเครือข่ายสถานประกอบการที่เข้มแข็ง
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรม
2. หลักฐานความร่วมมือตามประเด็นการประเมินทั้ง 5 ด้าน
2.1 ด้านความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 ด้านการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4 ด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.5 การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 4
ข้อที่ 4.2

ด้านการมีส่วนร่วม
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การภายนอกตามแผนงาน

วิธีการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ดาเนิ นการสร้างความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โดยบรรจุแผนงาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ในโครงการความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาสู่สังคมแห่ง การ เรียนรู้ ประกอบด้วย
กิจ กรรมหลัก 2 กิจ กรรมได้แก่ กิจ กรรมความร่วมมือจากบุค คลภายนอกเพื่อการศึกษา กิจ กรรมความร่วมมือระหว่า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการด้านทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีแผนงาน ในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยบรรจุไว้ในแผนงาน
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
2.1 สถานศึกษาร่วมกับบริษัทซีพี.ออล์ลจากัด (มหาชน) โดยส่งครูผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกเข้า
อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน 3 คน
2.2 สถานศึกษาร่วมกับ หจก.พ.แทรคเตอร์กาแพงเพชร โดยส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์เข้า
อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน 2 คน
2.3 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการบัญชี จัดครูผู้สอนสาขาการบัญชีเข้าอบรมให้มี
ความรู้ด้านทักษะการบัญชี
2.4 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดอบรมครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 สาขาบัญชี มีการระดมทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่วม
จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ปวช.1-3 และปวส.1-2 จากเครือข่ายศิษย์วิทยากรอาจารย์ชานาญการจาก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิจิตร สานักงานสรรพากรเขตพื้นที่กาแพงเพชรโดยคุณสุนิสา ไพโรจน์ และ กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัด
กาแพงเพชร
3.2 สาขาคอมพิวเตอร์ มีการระดมทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
ร่วมจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
3.3 สาขาช่างยนต์ มีการระดมทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่วม
จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ปวช.1-3 และปวส.1-2 จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด พ.แทรกเตอร์กาแพงเพชร บริษัท ไทย
ยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

3.4 สาขาธุรกิจค้าปลีก มีการระดมทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
ร่วมจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ปวช.1-3 และปวส.1-2 จากบริษัท ซีพีออล์ลจากัด(มหาชน) และ การระดมทุนเพื่อ
เป็นเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียน
3.5 ได้ทาความร่วมมือกับสถาบันระหว่างชาติ โดย การทาข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา กับ Yuxi
Normal University, Yunnan, P.R.China และ โรงเรียนสอนภาษาโอวหยางขอนแก่น จัดส่งครูต่างชาติชาวจีน สอน
ภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน จาก บริษัทซีพี.ออล์ล จากัด(มหาชน)
จานวน 2,237,000 บาท
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือเป็นจานวนมาก
จุดควรพัฒนา
พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับ ครูและนักศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนงานการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาที่หลากหลาย
2. รายชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. รายชื่อกิจกรรมการอบรมที่ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอก
4. รายละเอียดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
5. สรุปกิจกรรมเพื่อประเมินผลการระดมทรัพยากร

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 4
ข้อที่ 4.3

ด้านการมีส่วนร่วม
การบริการชุมชนและจิตอาสา

เป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการชุมชนและงานจิตอาสา

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ
และกิจกรรมจิตอาสา และได้บรรจุแผนการดาเนินงานในแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยแต่ละกิจกรรมสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีการดาเนินกิจ กรรมบริการชุมชน โดยผู้บริหารสนับสนุนให้ค รู บุค ลากรและผู้เรียนเข้าร่ว ม
ช่วยเหลืองานด้านบริการให้กับหน่วยงานละองค์กรในพื้นที่ ดังนี้
1.1 ครูผู้รับผิดชอบพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานประจาปีศาลเจ้าปึง เถ่า -กงม่า ของมูลนิธิกาแพงเพชร
สงเคราะห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1-3 จานวน 20 คน สมัครใจเข้าร่วมงานด้านการ
ให้บริการและต้อนรับประชาชนผู้มาร่วมงาน
1.2 ครูผู้รับผิดชอบพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลืองานการประชุมของสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6
จังหวัดกาแพงเพชร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีนักศึกษาระดับ ปวช. 1-3 จานวน 20 คน สมัครใจเข้าร่วมงานด้านการ
ลงทะเบียน การบริการและต้อนรับสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.3 ครูผู้รับผิดชอบพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 8 จังหวัดกาแพงเพชร มีนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1-3 สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างยนต์
จานวน 40 คน สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ได้แก่
2.1 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียนระดับชั้นปวช. 1 และปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ออกบริการให้
ความรู้ด้านการบัญชี เรื่อง “การบัญชีเพื่อน้อง”แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลานหิน ชั้น ม1-ม.3 จานวน 34 คน และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการใช้สื่อโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีในการอบรมเพื่อสร้างความสนใจ
ในเนื้อหาและบทเรียนแก่ผู้เข้าอบรม
2.2 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมให้ความรู้
แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์รุ่นน้อง ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการออกแบบโปสเตอร์
2.3 ผู้บริหารส่ง เสริมให้ค รู บุคลากรและผู้เรียนสาขาวิชาธุร กิจ ค้าปลีกได้รับความรู้ด้านการจัดเรีย งสินค้า โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ สนับสนุนให้ผู้เรียน ชั้น ปวช. 1-3 จานวน 162 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยออกบริการ
จัดเรียงสินค้าให้กับร้านค้าสหกรณ์ชุมชน และร้านสะดวกซื้อ
3. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมการบริการวิชาชีพ ได้แก่
3.1 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์สาหรับชุมชน โดยมอบหมายให้
ครูบุค ลากรและผู้เรียนระดั บชั้น ปวส.1 และปวส.2 สาขาวิช าเครื่องกล ออกบริการให้ค วามรู้พื้นฐานการตรวจสภาพ
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น และให้บริการตรวจเช็ค สภาพรถจักรยานยนต์ส าหรับชุมชนในช่วงเทศกาล ส าคัญของจัง หวัด
กาแพงเพชร จานวน 2 ครั้ง มีประชาชนและบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ จานวน 366 คน

3.2 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรม Fix it center โดยผู้บริหารสนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียน ระดับ
ชั้น ปวช.3 และปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 40 คน ออกบริการให้ความรู้พื้นฐานการดูแลตรวจสภาพเครื่องยนต์
เบื้องต้นและให้บริการตรวจสภาพ ถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตาบลหนองทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ในเดือนสิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2 ที่ว่าการอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ในเดือนกันยายน 2561
ครั้งที่ 3 ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ในเดือนกันยายน 2561
ครั้งที่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง ในเดือนธันวาคม 2561
4. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหารสนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียนสมัครใจเข้าร่วม
ช่วยเหลือกิจกรรมสาคัญทางศาสนา ได้แก่
4.1 ครูผู้รับผิดชอบนานักศึกษาจิตอาสา ระดับชั้น ปวช.2 จานวน 20 คน ช่วยคณะสงฆ์งานตักบาตรเทโววัดบาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร
4.2 ครูผู้รับผิดชอบนานักศึกษาจิตอาสาสาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 30 คน จัดสถานที่เตรียมงานประเพณีฟังเทศน์
มหาชาติ วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง) ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร
4.3 ครูผู้รับผิดชอบนานักศึกษาจิตอาสาระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาวิช าช่างยนต์ จ านวน 45 คน บาเพ็ญ
ประโยชน์ทาความสะอาดบริเวณวัดวังทอง และบริการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนในชุมชน
5. สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้บริการวิชาชีพ
1. เสื้อเจ๊กเก็ตสัญญาณไฟเลี้ยว ได้มีการทดลองใช้ในพื้นที่ เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
2. เครื่องถอดโช็คอัพสปริงอเนกประสงค์ ได้มีการใช้ในพื้นที่ ตาบลเขาคีริส อ.พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
โดยทุกกิจกรรมผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารวางแผน ประสานชุมชน และจัดการทรัพยากรในการดาเนินการให้
ครูนักศึกษาได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ
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ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาและบริการชุมชนที่หลากหลาย
จุดควรพัฒนา
การใช้นวัตกรรมการบริการชุมชนเป็นของสาขาช่างยนต์เพียงสาขาเดียว
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้ผลิตนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน
2. นานวัตกรรมที่ผลิตขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชน
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมตามประเด็นการประเมิน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 5
ข้อที่ 5.1

ด้านปัจจัยพื้นฐาน
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้
โรงฝึกงาน หรือศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน โดยมีภูมิ
ทัศน์บรรยากาศภายในสถานศึกษาที่สวยงาม
สถานศึกษามีอาคารหลักที่ใช้ จานวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้เรียนในแต่ละรอบ ได้มากกว่า 1,300 คน โดยมี
จานวนห้องเรียนทั้งหมด 31 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ห้องสัมมนาขนาด 100 คน จานวน 1 ห้อง
โรงฝึกงานสาขาช่างยนต์ จานวน 3 โรง หอประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,200 คน ศูนย์วิทยบริการการห้องสมุด โรง
อาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ อีกจานวนมาก
ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย กิจกรรมการ
พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม กิจกรรมส่งเสริม 5 ส.
ผลสัมฤทธิ์
โดยได้มีการกาหนดการพัฒนา จัดปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมดัง และดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. ดูแล ตัดแต่ง ต้นไม้และสวนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม
2. ออกแบบการปรับปรุงอาคารเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามมีแผนงานการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน
จุดควรพัฒนา
ควรดาเนินการตามแผนการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษาต่อไป ตามแบบที่ได้จัดทาไว้
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแผนระยะยาวในการพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาคารสถานที่เพื่อเป็นแนวทาง

หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
2. สรุปกิจกรรมส่งเสริม 5 ส.

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 5
ข้อที่ 5.2

ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

วิธีการดาเนินการ
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัย มีระบบระบายน้าระบบ
กาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีกระบวนการใช้บารุง รักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่ส ะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะ
ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต แฟ็กซ์
5. ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่สาคัญ อีกทั้งมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.
สถานศึกษาได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อให้ความเห็นและความพึงพอใจ มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีทีมงานดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยและมีระบบกล้องวงจรปิดและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

จุดควรพัฒนา
ปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษามี แ นวโน้ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สถานศึ ก ษาควรวางแผนระยะยาวส าหรั บ ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแผนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานในระยะยาวเพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
หลักฐานอ้างอิง
1. เอกสารประกอบระบบไฟฟ้า
2. เอกสารประกอบระบบประปา
3. เอกสารประกอบระบบคมนาคม
4. เอกสารประระบบสื่อสารภายในและภายนอก
5. เอกสารประกอบระบบรักษาความปลอดภัย

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 5
ข้อที่ 5.3

ด้านปัจจัยพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีแหล่ง เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดที่มีค วามพร้อมและเพียงพอสาหรับให้ครู บุค ลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาดูแล
ความพร้อมและจัดกิจกรรมส่งเสริมในห้องสมุดตามขั้นตอนการดาเนินงาน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ
1. จานวนผู้เรียนทั้งหมด 646 คน
2. จานวนผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดตามสถิติข้อมูลผู้รับบริการ
จานวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0
ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1. มีแผนงานกาหนดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดต่อเนื่อง และ
การดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอน
2. มีสภาพแวดล้อมและดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภายในห้องสมุด ที่เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของ
ครูบุคลากร ผู้เรียน และผู้สนใจ
3. มีจานวนหนังสือเพียงพอตามเกณฑ์ต่อผู้ใช้บริการและมีระบบสืบค้น มีจานวนหนังสือสาหรับการ
ให้บริการ จานวน 15,000 เล่ม
4. มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มาใช้บริการ โดยสถิติผู้มาใช้บริการร้อยละ 82.0
5. มีแหล่งรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาวิชา
สถานศึกษาได้ดาเนินงานประเมินผลความพึงพอใจของผู ใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรู ศูนยวิทยบริการหรือห้องสมุด
มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
สถานศึกษามีความพร้อมด้านศูนย์วิทยบริการ และห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
จุดควรพัฒนา
ถึงแม้จะมีสติการเข้าใช้ห้องสมุดในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมการยืมหนังสือ เพื่อหา
ความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น และเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาในศูนย์วิทยการให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยืมหนังสือไปอ่านมากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนโครงการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
2. สรุปกิจกรรมประกอบโครงการ
3. เอกสารประกอบตามเกณฑ์การประเมินด้านศูนย์วิทยบริการ
4. เอกสารประกอบห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 5
ข้อที่ 5.4

ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลาบุคลากรและงบประมาณ มีการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสานสนเทศระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อาคารสานักงานอรพิทักษ์ ความเร็วอินเตอร์เน็ต 15 Mbps
2) ห้อง Smart Classroom ความเร็วอินเตอร์เน็ต 20 Mbps
3) ห้องสมุด ความเร็วอินเตอร์เน็ต 300 Mbps
4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความเร็วอินเตอร์เน็ต 300 Mbps
5) อาคารสานักงาน / ศูนย์วิทยบริการ ความเร็วอินเตอร์เน็ต 300 Mbps
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้
ข้อมูล
3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานด้านระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ความเห็นและความพึงพอใจ มีระดับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีแผนงานความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จากัด ในการพัฒนาเครือข่า ย
ระบบอินเตอร์เน็ตสายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่การใช้งานภายในสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ

จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาเครือข่าย wifi ความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่วางไว้ร่วมกับสถานประกอบการ
หลักฐานอ้างอิง
1. ระบบเครือข่ายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
2. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
3. ระบบสารสนเทศเชือ่ มโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้านที่ 5
ข้อที่ 5.5

ด้านปัจจัยพื้นฐาน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา มีร ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีค วามสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน ดังนี้
จานวนห้องเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 8 ห้อง
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาคเช้า 15 ห้องเรียน ภาคบ่าย 13 ห้องเรียน
คิดเป็นรอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน หองเรียน
ภาคเช้า คิดเป็นร้อยละ 53.3 หองเรียนภาคบ่าย คิดเป็นร้อยละ 61.5 ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 57.4
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเขาถึง ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ชั้นเรียน โดย
พิจ ารณาจานวนผู้เรียนในภาคเช้าและภาคบ่าย และจัดห้องเรียนในภาคเช้า จ านวน 15 ห้องเรียน ภาคบ่ายจานวน 13
ห้องเรียน และมีการประเมินผลการดาเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ความเห็นและความพึงพอใจ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ความเห็น และความพึงพอใจ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 หน่วยงานผู้มาใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้ความเห็นยอมรับต่อคุณภาพการ เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ

ค่าคะแนน
2

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี แ ผนการด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการที่ชัดเจน
จุดควรพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ห้องเรียน
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการตามแผนติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ ครอบคลุมพื้นที่ห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการตาม
แผนที่วางไว้

หลักฐานอ้างอิง
1. แผนดาเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2. เอกสารประกอบจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

